Konkurs multimedialny
„Moje miejsce - KIELCE”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej
Patronat Honorowy Prezydent Miasta Kielce
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce
Cele konkursu:
- poznanie historii i architektury miasta,
- rozwijanie zainteresowania filmem i technikami multimedialnymi,
- prezentacja najciekawszych miejsc miasta Kielce,
- promocja stolicy województwa świętokrzyskiego,
- rozwijanie współpracy w grupie.
Uczestnicy konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 – latki z kieleckich przedszkoli
i szkolnych oddziałów przedszkolnych.
Zasady konkursu :
1. Konkurs polega na nagraniu za pomocą telefonu komórkowego, krótkiego filmu zaproszenia do zwiedzania Kielc. Maksymalny czas trwania prezentacji - 3 minuty.
Dopuszcza się prace grupowe. Autor/autorzy filmu stojący na tle wybranych miejsc
/ obiektów architektury, pleneru / mają za zadanie zachęcić własnymi słowami do ich
obejrzenia na żywo. Np.: „ przez miasto przepływa rzeka Silnica, której nazwa
pochodzi….” itp.
Mile widziana pomoc nauczyciela, rodziców lub opiekunów w technicznym opracowaniu
materiału filmowego: montaż, strona tytułowa itd.
Każde przedszkole może zgłosić jedną prace zbiorową lub indywidualną.
2. Film wraz z czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia i Kartą informacyjną ( skan, jpg) , należy
przesłać na adres impresariat@mdkkielce.pl . Najlepiej za pośrednictwem usługi
WeTransfer -https:/ wetransfer.com . W temacie wiadomości należy wpisać „ Moje miejsce KIELCE”. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane, ani
prezentowane w innych konkursach.
3. Przesyłając pracę rodzic/opiekun uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
nagrań i ich publikację na stronach organizatora , lokalnych mediach, na stronach
fundatorów nagród, w celach informacyjnych i promocji imprezy.
Terminy:
1. Nadsyłanie filmów wraz Kartą Zgłoszenia i Kartą informacyjną podpisanymi odręcznie
przez opiekunów autorów filmu ( skan, jpg) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
maja 2021 r. Decyduje data wpływu.
2. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora www.mdkkielce.pl do dnia
30 czerwca 2021r.

Kryteria oceny:
- oryginalność,
- umiejętność kadrowania,
- umiejętność prezentacji,
- adekwatność pracy do tematu konkursu.
Nagrody :
Każda grupa, uczestnik indywidualny otrzyma dyplom za udział. Nauczyciel, opiekun otrzyma
podziękowanie za pomoc w realizacji .
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody : Prezydenta Miasta Kielce, Dyrektora Domu Środowisk
Twórczych, Dyrektora Wzgórza Zamkowego, Dyrektora Muzeum Historii Kielc, Dyrektora
Geoparku Kielce, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury.
W przypadku organizacji Święta Kielc nagrody zostaną wręczone na scenie w Muszli Koncertowej.
Postanowienia końcowe :
1. Administratorem Danych Osobowych ( ADO) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach .
Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna
2. Informacje na temat konkursu zamieszczane są na stronie internetowej organizatora
www.mdkkielce.pl oraz profilu Facebook MDK.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji konkursu.
4. Organizator nie odpowiada za problemy związane z przepełnioną skrzynką odbiorczą
w przypadku, gdy uczestnicy dokonają wysyłki zgłoszeń w ostatnim dniu naboru!

Informacji na temat konkursu udziela koordynator – Renata Irska tel. 41 36 76 650 , adres
e-mail: impresariat@mdkkielce.pl

Wykaz załączników
1. Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna RODO
2. Karta informacyjna

