
 POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO - FILMOWY  

W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY  

pt. ,,ODLOTOWE ZAWODY” 

 

 

Organizator: 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - 

Pedagogicznego w Złotoryi. 

Cel Konkursu: 

• ukazanie nowych, oryginalnych zawodów, 

• rozwijanie innowacyjności i kreatywności uczniów, 

• rozbudzanie wyobraźni twórczej wśród uczniów, 

• inspirowanie uczniów do rozwijania umiejętności plastycznych, 

• pobudzanie wyobraźni i fantazji uczniów.  

 

Tematyka 

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej lub filmu 

odlotowego i oryginalnego ich zdaniem zawodu. Mogą to być zawody powszechnie znane, 

tradycyjne lub też innowacyjne, wymyślone, mało popularne.  

Zasady uczestnictwa w Konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Powiatu Złotoryjskiego.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: 

• klasy I-III (praca plastyczna) 

• klasy IV-VI (praca plastyczna) 

• klasy VII-VIII (film) 

3. Zdjęcia prac oraz filmiki (na opisanej płycie CD, DVD, pendrive lub innym nośniku) 

należy przesyłać na adres PODN i PPPP w Złotoryi: sekretariat@podnzlotoryja.pl 

lub dostarczyć osobiście do Poradni. 
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4. Prace plastyczne powinny spełniać następujące kryteria: 

• format: A-4 

• technika dowolna 

 

      W tytule e-maila proszę wpisać następujące dane:  

• imię, nazwisko i wiek autora, 

• nazwę i adres placówki oraz klasę ucznia, 

• nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy. 

 

5. Filmy powinny spełniać następujące kryteria: 

• długość filmu  nie może przekraczać 3 minut, 

• film musi zawierać napisy informujące o nazwie zawodu, 

• musi być zapisany w pliku video, w dowolnym formacie, umożliwiającym 

odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza, 

• filmik może być wykonany przez uczniów indywidualnie, w parach lub 

grupach max. do 3 osób, 

• w konkursie mogą brać udział filmiki do których materiał filmowy został 

nagrany 

samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, 

telefonu komórkowego, tabletu, iPhona, smartfona itp. Filmiki można 

edytować  

w dostępnych programach do edycji video, 

• do konkursu należy zgłaszać filmiki wcześniej niepublikowane, 

nieprezentowane  

i nienagradzalne w innych konkursach.  

Do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział  

niepełnoletniego dziecka w konkursie (załącznik nr 1). 

 

Ocenie podlegać będą: 

• zgodność z tematyką konkursu, 

• ciekawy pomysł, oryginalność, 

• samodzielność wykonania, 

• walory artystyczne, 

• estetyka i jakość wykonania. 

Termin nadsyłania prac: 

Prace należy przesłać do dnia 13.11.2020r. na adres e-mail: sekretariat@podnzlotoryja.pl 

z dopiskiem: Konkurs „Odlotowe zawody”. 

Wyniki i Nagrody 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.11.2020r. na stronie internetowej  

PODNiPPP w Złotoryi www.podnzlotoryja.pl w zakładce Aktualności. 

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 

3. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną laureaci konkursu zostaną 

poinformowani drogą mailową/telefoniczną o sposobie odbioru nagród. 
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