
REGULAMIN  
POWIATOWEGO (dla młodzieży ze szkół podstawowych powiatu aleksandrowskiego) 

KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  INSPIROWANĄ 

TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY 

 oraz  

IV WOJEWÓDZKIEGO (dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-

pomorskiego) KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  INSPIROWANĄ 

TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY 
 1. Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. 

Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim oraz FUNDACJA Ślimak. 

2. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży twórczością Edwarda Stachury oraz inspirowanie 

jej do indywidualnego, autorskiego, kreatywnego odbioru jego tekstów. Prezentacja może mieć za 

podstawę dowolny utwór  Stachury lub jego fragment. Autor powinien  powołać się na ten utwór (w 

dowolnej części prezentacji) i podać jego tytuł. 

3. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych powiatu aleksandrowskiego oraz uczniowie 

szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. 

4. Najwyżej cenione walory prac: 

- adekwatna do tematu warstwa dźwiękowa i wizualna,  

 - jakość  dźwiękowo-obrazowej interpretacji wybranego utworu, 

- inwencja, kreatywność prezentacji, 

- waga, znaczenie i aktualność osobistego przesłania autora prezentacji,  

- bogactwo środków: zdjęcia, obraz ruchomy (animacje, filmy autorskie lub zapożyczone z podaniem 

źródła), tekst, dźwięk (autorski lub zapożyczony z podaniem źródła). Przy wykorzystaniu obrazów, 

dźwięków czy tekstów innych autorów prezentacja powinna kończyć się następującą informacją:  Do 

prezentacji wykorzystano ….(nazwiska, tytuły, adresy internetowe itp.) 

5. Biografia pisarza nie jest tematem konkursu. Wykorzystane w prezentacji  fakty z życia Stachury  

powinny być w całości podporządkowane autorskiemu przesłaniu wykonawcy prezentacji. 

6. Prezentacje mogą być przygotowane pod opieką nauczycieli, animatorów kultury, rodziców itp.   

7. Jury dokonuje  oceny prezentacji bez konieczności  obecności autora, a więc wszelkie teksty 

odautorskie, jak komentarze, omówienia, oceny, refleksje itp. powinny albo być nagrane (wersja 

preferowana), albo załączone na piśmie.  

8. Prezentacja nie powinna przekraczać 5 minut. 

9. Ocena zostanie dokonana przez  jury powołane przez Organizatora. Przebiegać ona będzie w dwóch 

etapach: 

a) eliminacje wstępne bez obecności autorów od 10. 05 do  01. 06. 2022 r.: 

b) konkurs finałowy z udziałem zaproszonych laureatów i ich opiekunów dn.  15 czerwca 2022 r. w 

auli Zespołu Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim; 

c) konkurs finałowy zwieńczy uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia atrakcyjnych nagród.  

10. Swoją pracę należy przesłać do 10 maja br. w formie pliku (pdf, ppt, avi, mp4, wmv): 

-  na płycie lub pendrive na adres pocztowy organizatora,  

- jako załącznik na pocztę elektroniczną organizatora lub  - dla większych plików -  udostępnienie  

prezentacji z dysku Google, 

- jako link do pliku wgranego na wetransfer.com. 

11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest też wysłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia 

(zamieszczona poniżej) do 10 maja br.  

Kartę również można pobrać po feriach ze strony internetowej www.hubal.glt.pl lub 

www.facebook.com/whubalu 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami konkursowymi do celów 

edukacyjnych i artystycznych.  

 13. Adres pocztowy i elektroniczny  organizatora: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 

 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA”  



ul. Sikorskiego 2 

87-700 Aleksandrów Kujawski. 

trychert@gmail.com 

14. Kontakt telefoniczny: 662 105 144 lub 501 493 120. 

15. Informacje o konkursie  dostępne na: 

- http://www.facebook.com/whubalu 

-  www.hubal.glt.pl   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


