Konkurs inspiracji
„Odkryty/Ukryty Lublin”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu Lublina
700 – lecia nadania miastu praw miejskich.
Regulamin konkursu:
1. Cele:
- zachęcenie uczestników do indywidualnego odkrywania i promowania własnej wiedzy o Lublinie
- poszukiwanie mało znanych, nowych i ciekawych wątków z historii miasta
- nabywanie umiejętności obywatelskiego współtworzenia życia miasta
- promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym Lublina
- pielęgnowanie tradycji i obyczajów regionalnych
- dzielenie się swoją wiedzą z innymi mieszkańcami miasta w praktyczny sposób
- integracja różnych grup społecznych miasta Lublin
2. Organizatorzy konkursu:
- Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP w Lublinie
- Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wrotków
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
3. Uczestnicy konkursu:
- każdy zainteresowany Lublinem mieszkaniec miasta i Lubelszczyzny, osoby odwiedzające miasto
i przebywające czasowo, w dowolny sposób związane z miastem bez względu na wiek, wykształcenie,
status społeczny i pochodzenie
- grupy do trzech osób (uczniowie, nauczyciele, nauczyciele i uczniowie, rodziny, grupy przyjaciół,
grupy osób kreatywnych, itp.)

4. Zadanie konkursowe:
- Opracowanie oryginalnego, subiektywnego i niezrealizowanego jeszcze w praktyce przez twórcę
pomysłu na zwiedzanie miasta Lublin w niebanalny sposób zgodnie z własną interpretacją tytułu
konkursu
- Pomysł musi być autorski i może mieć dowolną formę opisową (do 3 stron A4); do opisu można
dołączyć elementy dodatkowe (plastyczne, graficzne, fotograficzne, itp.)
- Do pracy powinna być dołączona krótka notatka o autorze oraz bibliografia
5. Jury składać się będzie z przedstawicieli organizatorów konkursu.
6. Kryteria oceny zadań konkursowych:
- ujęcie tematu konkursu: odkrytego/ukrytego miasta Lublin
- oryginalny pomysł
- ciekawa forma ujęcia tematu
- poprawność merytoryczna i wartość edukacyjna
6. Kalendarz konkursu:
- prace wydrukowane należy nadsyłać do końca maja 2017 roku na adres: Gimnazjum nr 3 im. prof.
Mieczysława A.Krąpca OP, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin z dopiskiem „Ukryty/Odkryty Lublin”.
Drugą wersję zapisaną w programie Word należy przesłać na adres email: g3.biblioteka@op.pl
- data rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana w późniejszym terminie
7. Nagrody:
- publikacja w formie e-booka najciekawszych pomysłów na odkrywanie Lublina dostępna do
pobierania i wykorzystywania przez zainteresowanych
- nagrody rzeczowe
- promocja autora poprzez możliwość zaprezentowania nagrodzonych pomysłów w wybranej formie,
np.: prezentacji przed forum, wykładu, oprowadzenia po Lublinie według swojego pomysłu.

Lublin, 01.03.2017r.

