X POWIATOWY KONKURS NA REPORTAŻ O WROCŁAWIU
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Celem konkursu jest uaktywnienie szkół w procesie pobudzania tożsamości regionalnej, kształtowanie
świadomości małej ojczyzny, rozwijanie twórczości literackiej młodzieży.
Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu, Towarzystwo Miłośników Wrocławia,
Urząd Miasta Wrocławia i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Konkurs bierze udział w X edycji „Magnum PraemiumWratislaviae” – punkty za udział w konkursie przyznawane
są zgodnie z regulaminem.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Osobami
odpowiedzialnymi
za
konkurs
są:
p.
Justyna
Szarańska,
p.
Beata
Śliwińska
(ZSL tel. 71 71 75 427 w. 53, email: zslogist.biblio@interia.pl).
Przedmiotem konkursu są indywidualne uczniowskie reportaże uczniowskie na temat:

 „Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki
pozbawione są sensu”. Antoine de Saint Exupery. Opowiedz o zdarzeniach i ludziach
biorących udział w wydarzeniach dziejących się w jednej z wrocławskich kamienic.
 „Ich nie ma na mapach Wrocławia… Przedstaw losy kamienicy, która w wyniku
wydarzeń historeycznych zniknęła z krajobrazu naszego miasta.
Konkurs
przeprowadzony
zostanie
w
dwóch
etapach.
I etap - konkurs w macierzystych szkołach, podczas którego należy wybrać 3 najlepsze uczniowskie reportaże.
Najlepszą pracę – dokładnie opisaną (imię i nazwisko autora, klasa i adres szkoły, adres domowy) należy przesłać
do
na
adres:
Zespół
Szkół
Logistycznych,
50-527
28.03.2018
r.
Wrocław, ul. Dawida 9 - 11, z dopiskiem „Reportaż o Wrocławiu”. Utwory należy zgłaszać
wyłącznie w formie drukowanej. Prosimy opiekunów o podanie nazwiska i adresu email.
II etap - ocena prac przez jury konkursu
8. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 20.04.2018 r.
9. Nagrody: Laureatom II etapu /finał/ nagrody, fundują organizatorzy konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania nadesłanych prac. Na stronie internetowej organizatora zostanie
zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników
konkursu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania prac uczestniczących w
konkursie. Na stronie internetowej organizatora zostanie zamieszczony załącznik potwierdzający zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestników konkursu.
11. Szczególowe informacje dotyczące powyższego konkursu znajdują się na stronie szkoły:
www.logistyl-zsl.wroclaw.pl, w zakładce „Magnum Praemium Wratislaviae”.
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