Dom Kultury ,,Rembertów’’ ogłasza konkurs ,,Stwórzmy i nagrajmy EKOBAJKI’’

Dużo się mówi na temat ekologii, o ochronie środowiska naturalnego…
Ale czy wszyscy rozumieją potrzebę troszczenia się o naszą planetę?
W rodzinnym gronie stwórzcie EKOBAJKĘ, która przekona innych, jak ważne jest dbanie o środowisko
naturalne. Autorzy zwycięskich EKOBAJEK nagrają je, w postaci teatrzyków radiowych, w
profesjonalnym studiu Domu Kultury ,,Rembertów’’.
Celem konkursu jest zachęcenie rodzin do wspólnej pracy przy tworzeniu i nagrywaniu EKOBAJKI,
rozwijanie postaw proekologicznych oraz umożliwienie rodzinom spróbowania swoich sił przy
nagrywaniu EKOBAJEK w profesjonalnym studiu nagrań. Zapowiedź i zachętę do wysłuchania
EKOBAJEK nagrał w studiu nagrań Domu Kultury ,,Rembertów’’ aktor, Andrzej Mastalerz.

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWENIA OGÓLNE
1. Ogłoszony zostaje konkurs pt.: „Stwórzmy i nagrajmy EKOBAJKI”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora, Dom Kultury „Rembertów’’, w ramach projektu
,,Eko-superbohaterowie’’ finansowanego z budżetu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
2021.
ZASADY KONKURSU
•

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 15 i ich rodzin. ,,EKOBAJKA’’
powinna spełniać następujące warunki:
o

o
o

o
o

jej treść powinna podejmować tematykę proekologiczną, tematykę
ochrony środowiska. Powinna poruszać jedno z zagadnień, takich
jak: smog, zanieczyszczenia wód, zero waste, przyroda w mieście,
recykling, oraz być zachętą dla przyszłych odbiorców do
proekologicznych działań.
napisanie EKOBAJKI powinno być efektem wspólnej pracy
członków rodziny, tworzącej zespół max. pięciu osób.
Należy pamiętać, że EKOBAJKI zostaną nagrane w formie teatru
radiowego, dlatego warto w EKOBAJCE zawrzeć dialogi i zadbać o
możliwości dodania do EKOBAJEK efektów głosowych.
objętość pracy nie powinna przekraczać trzech stron kartki A4
praca powinna zostać przesłana (lub wydrukowana) w dokumencie
Word lub PDF.

o

o

o

każda EKOBAJKA powinna zawierać tytuł.
Do EKOBAJEK (czy będą wysyłane mailowo, czy też składane
bezpośrednio w domu kultury ,,Rembertów’’) należy dołączyć
potrzebne załączniki (Dane uczestników, RODO, zgoda na
wykorzystanie pracy).
Termin złożenia bajek to: 15 XI 2021r. Bajki należy przesyłać na
adres mailowy weronika.swiderska@dkrembertów.waw.pl lub
składać bezpośrednio w Domu Kultury ,,Rembertów’’.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

•
•
•

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Komisję powołuje Organizator.
O rozstrzygnięciu Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie, w takiej
formie, jaką wybiorą w załączniku nr 1.
Komisja będzie wybierała zwycięskie prace zgodnie z poniższymi kryteriami:
-pomysłowość, oryginalność w przedstawieniu historii
-zgodność z tematyką Konkursu
-możliwość wykorzystania pracy jako teatrzyku radiowego.

•

•
•

•

Zostaną wyłonione cztery zwycięskie EKOBAJKI, przyznana pierwsza nagroda oraz trzy
wyróżnienia. Laureaci zdobędą nagrody rzeczowe i zostaną zaproszeni na nagrania swoich
autorskich bajek do studia nagrań.
EKOBAJKI zostaną przekształcone na teatrzyki radiowe i wysłane do autorów w celu
akceptacji nowej formy.
Bajki, zapisane na ekologicznych pendrivach, będą promowane w rembertowskich mediach,
instytucjach kultury oraz placówkach edukacyjnych oraz na platformie VOD koordynowanej
przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz podczas wernisażu wystawy
zewnętrznej promującej i podsumowującej projekt rozdane zostaną nagrania.
Wręczenie pokonkursowych nagród odbędzie się podczas finału projektu ,,Ekosuperbohaterowie’’.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•

•

Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Konkursu jest Dom
Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8, Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
Uczestnicy Konkursu otrzymają indywidualne powiadomienia o terminie i miejscu
uroczystego ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród (w takiej formie, jaką wybiorą w
załączniku nr 1).
Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

