Konkurs multimedialny „Podkarpaccy antropolodzy kultury”

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu
2. Organizatorzy
3. Uczestnicy
4. Wymagania konkursowe
5. Przebieg konkursu
6. Inne ważne ustalenia konkursu
7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

1. Cele konkursu:



popularyzacja kultury języka polskiego,



poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,



kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim odpowiedzialności za słowo,
uczciwości, życzliwości oraz szacunku dla innych,



kształtowanie wrażliwości estetycznej,



ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,



kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł,



rozwijanie uzdolnień literackich,



promowanie młodzieży o wybitnych zdolnościach literackich,



propagowanie czytelnictwa,



zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

2. Organizatorzy:



Stowarzyszenie na rzecz edukacji kobiet „Blanka”.

3. Uczestnicy:



Konkurs przeznaczony jest dla studentów:
- szkół wyższych województwa podkarpackiego;
- innych szkół wyższych na terenie kraju.



Uczestnikami mogą być:
- studenci szkół wyższych I stopnia,
- studenci szkół wyższych II stopnia,
- studenci szkół wyższych III stopnia,
- słuchacze studiów podyplomowych.

4. Wymagania konkursowe:


Uczestnicy wybierają jedną z poniższych kategorii tematycznych:

I Regionalny twórca
II Wydarzenie w okolicy
III Szlakiem mojego regionu, wydarzenie lub impreza regionalna.



Oceniane będą:


poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,



poprawność zastosowania wybranej formy,



oryginalność,



bogactwo języka,



tytuł,



estetyka pracy.

5. Przebieg konkursu:


Konkurs przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych. Informacja o konkursie jest

zostanie wysłana do szkół, rozpropagowana w formie reklamy zewnętrznej oraz będzie
ogłoszona w Internecie. Słuchacze/Studenci przesyłają recenzje, opowiadania, reportaże,
felietony oraz fotografie. Prace oceniać będzie wykwalifikowane jury. Przyzna ono nagrody
i wyróżnienia. Nagrodzone prace opublikowane zostaną w zakładce znajdującej się na stronie
internetowej Stowarzyszenia na rzecz edukacji kobiet „Blanka” oraz Uniwersytetu
Rzeszowskiego.


Na stronie Stowarzyszenia stworzone zostaną podzakładki multimedialne laureatów.
Do zakładek laureaci będą mieli możliwość dokonywania wpisów z dziedziny antropologii
kultury przez okres 12 miesięcy od zakończenia konkursu.



Termin nadsyłania prac:
Prace konkursowe należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Stowarzyszenie na rzecz edukacji kobiet „Blanka”
ul. Bronisława Czecha 14/15; 35 –302 Rzeszów
lub
Koło Naukowe Antropologów Kultury
al. Tadeusza Rejtana 16 c
35 – 959 Rzeszów
z dopiskiem " Podkarpaccy antropolodzy kultury "
w terminie określonym w ogłoszeniu
lub
pocztą elektroniczną stow.blanka@gmail.com

6. Inne ważne ustalenia:


Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.



Słuchacze/Studenci wypełniają dołączoną do regulaminu kartę zgłoszeniową.
W przypadku, gdy zgłaszającym nie jest student, należy podać dane osoby
upoważnionej.



Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.



Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.



Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie odbioru nagród telefonicznie.



Laureaci zostaną zaproszeni do osobistego odbioru nagród podczas uroczystego
zakończenia konkursu. (W szczególnych przypadkach nagrody prześlemy pocztą).

 Nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 Ustalenia jury są ostateczne.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac
uczestników.

7. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie
określonym w odrębnym ogłoszeniu.

