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Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Dziennikarskim

Regulamin Konkursu
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań dziennikarstwem oraz doskonalenie umiejętności
werbalizowania myśli.
§1
Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu
Mysłwic.
§2
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy na następujące tematy:
1. Zbliżają się wybory samorządowe. Wyobraź sobie, że zostałeś Radnym w naszym mieście.
Czym zająłbyś się w pierwszej kolejności? Jak wyobrażasz sobie pracę w Radzie Miasta?
2. Czy twoja szkoła to to ciekawe miejsce? Czy jest to miejsce, w którym jedynie zdobywasz
wiedzę i uczysz się rzeczy mniej lub bardziej przydatnych? Jak, twoim zdaniem, być
powinno?
3. Czy działasz społecznie? Bierzesz udział w akcjach charytatywnych? Czy według ciebie
działania tego typu (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka itp.) są
potrzebne?
Uczestnik może nadać tekstowi swój własny tytuł, podtytuł czy śródtytuły. Objętość treści nie
powinna jednak przekraczać 3000 znaków. Każdy uczeń może przysłać tylko jedną pracę
konkursową. Tekst należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@mdk.edu.pl oraz magda@mdk.edu.pl

Termin składnia prac upływa 15.11.2014 r.

§3
Komisja konkursowa
Komisja działa pod przewodnictwem opiekuna koła dziennikarskiego w MDK – mgr Magdaleny
Gawlas.
Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
§4
Zasady Konkursu
Do pracy konkursowej dołączyć należy formularz zgłoszeniowy gotowy do pobrania na stronie
www.mdk.edu.pl/
§5
Wyniki konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 27.11.2014 r. Prześlemy także
informacje do szkół.
Nagrodą za pierwsze miejsce jest publikacja zwycięskiego felietonu w portalu Gazety
Mysłowickiej. Ponadto przewidziane są również nagrody rzeczowe.
Z laureatami Konkursu spotkamy się w MDK na uroczystości wręczenia nagród. O terminie
poinformujemy oddzielnie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach koła
dziennikarskiego, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 16:00 – 17:30 w MDK. Robimy
naprawdę ciekawe rzeczy!

