I Powiatowy Konkurs
„Temat dla młodego reportera”

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
II LO w Lubartowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w I edycji
Powiatowego Konkursu „Temat dla młodego reportera”. Zadaniem dla
młodego reportera jest znalezienie tematu, który go interesuje, i przedstawienie go w
formie literackiej lub plastycznej.
W ten sposób chcemy zachęcić młodych ludzi, aby opowiedzieli nam, jak postrzegają
otaczającą ich rzeczywistość i problemy współczesnego świata.
Uczniowie – pokażcie świat, który Was intryguje, wzrusza, ciekawi, śmieszy lub
niepokoi. Na Wasze prace czekamy do 28 marca 2022 roku.

REGULAMIN
I ORGANIZATOR
• II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
II CELE KONKURSU
• inspirowanie młodych ludzi do podejmowania prób literackich oraz plastycznych
• rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych
• rozbudzanie wrażliwości na problemy współczesnego świata i młodych ludzi
• uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej oraz doskonalenie sztuki pisarskiej
• tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze
• promowanie talentów literackich i artystycznych
III ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych
z powiatu lubartowskiego.
2. Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora II LO w Lubartowie, przyzna
równorzędne nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
a) kategoria I – literatura
b) kategoria II – sztuki plastyczne
3. Tematyka prac jest dowolna. Tematem reportażu może być każdy problem
współczesnego świata, który zwraca uwagę młodego człowieka i jest dla niego
ważny.

4. Prace konkursowe, w każdej z kategorii, powinny zostać opatrzone tytułem.
5. Wymagania konkursowe:
a) w kategorii literackiej:
• nadesłanie pracy literackiej w formie reportażu; dopuszczalne jest twórcze
podejście do gatunku reportażu (np. forma wierszowana)
• praca nie powinna przekraczać 5 stron maszynopisu (czcionka Times New
Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1,5; strony ponumerowane)
• prace konkursowe należy nadesłać w formie wydruku komputerowego w dwóch
egzemplarzach, spięte
• przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje: imię i nazwisko autora,
klasa, wiek, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod
kierunkiem którego praca została wykonana.
b) w kategorii sztuki plastyczne:
• nadesłanie pracy w dowolnej technice: malarstwo, plakat, grafika; nie będą
oceniane prace wyklejane: ziarnami, szkłem, watą, zapałkami, plasteliną, bibułą
itp.
• nadesłanie fotografii/zdjęcia – do 3 zdjęć maksymalnie w formie wydruku,
format nie mniejszy niż A4
• nadesłanie filmu – czas maks. 5 min, filmowy reportaż powinien zostać przesłany
na adres mailowy organizatorów (adresy podane w punkcie 20. Regulaminu
Konkursu)) lub nagrany na płycie DVD w formacie: mp4, avi, mov lub na
pendrive i przesłany pocztą
• wszystkie rodzaje prac w tej kategorii powinny zostać opatrzone następującymi
informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, adres i numer telefonu szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
5. Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności
intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne
zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące
integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem
twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/O/D19940083.pdf
6. Nadesłany reportaż (w obu kategoriach konkursowych) nie może brać równolegle
udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to
całego okresu trwania Konkursu, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:
• zgodność pracy z założeniami regulaminowymi
• ciekawe podejście do poruszanej problematyki
• oryginalność reportażu
• poprawność językowa i poprawność zapisu (w kategorii literackiej)
• odpowiedni styl wypowiedzi (w kategorii film)

8. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
9. Zasady uczestnictwa:
Oddając pracę na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża akceptację zasad Konkursu
zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wyraża tym samym zgodę na
wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do
nich oraz ich poprawiania. Finaliści oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w celach promocji idei Konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane dla
celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
10. Prace literackie oraz plastyczne, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy
nadesłać pocztą na adres Organizatora Konkursu:
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów
z dopiskiem: I Powiatowy Konkurs „Temat dla młodego reportera”
w terminie do 28 marca 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).
11. Koszt przesyłki i jej doręczenia pokrywa nadawca.
12. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.
13. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej
Organizatora: www.lo2lubartow.pl
14. O wynikach Konkursu nagrodzeni oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni mailowo
lub telefonicznie (lub poprzez kontakt ze szkołą, do której uczęszcza nagrodzony
uczeń).
15. Dla zwycięzców Konkursu (trzy miejsca: I, II, III) oraz wyróżnionych w obu
kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
16. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się dnia 13 kwietnia 2022 roku (środa)
o godz. 9.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja, ul. Lubelska 68
w Lubartowie.
17. W przypadku nieobecności podczas podsumowania Konkursu dyplomy i nagrody
można odebrać do końca czerwca 2022 roku w sekretariacie II LO w Lubartowie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie,
jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
19. W związku z sytuacją epidemiczną organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
modyfikacji Regulaminu, dostosowania go do rekomendacji Ministra Zdrowia
i bieżącej sytuacji związanej z bezpieczeństwem.
20. Bezpośredni kontakt z organizatorami Konkursu jest możliwy za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem:
aopolska@lo2lubartow.pl
asolarz@lo2lubartow.pl
jswiderska@lo2lubartow.pl
rwrotkowski@lo2lubartow.pl

