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PYTANIA, NA KTÓRE POWINIENEŚ ZNAĆ ODPOWIEDŹ… 

 

 

JAKIE SĄ DOZWOLONE FORMY PRACY?  

Forma pracy zależy od Ciebie. Najważniejsze abyś ostatecznie przedstawił nam swój pomysł w postaci 

maksymalnie 2 minutowego filmu.  

MASZ TALENT… 

PLASTYCZNY? Stwórz plakat lub mema! 

LITERACKI? Napisz opowiadanie lub wiersz! 

MUZYCZNY? Zaśpiewaj lub nagraj teledysk! 

FOTOGRAFICZNY? Stwórz reportaż! 

TECHNICZNY? Przedstaw model! 

MEDIALNY? Przygotuj prezentację czy scenkę! 

TEATRALNY? Zagraj to! 

KOMEDIOWY? Nagraj skecz! 

 A może masz inny, fantastyczny pomysł na przedstawienie przyszłości? Liczy się wyobraźnia! 

 

 

 

JAKIE SĄ NAGRODY W KONKURSIE? 

Główna nagroda to KAMERKA GoPro Hero dla Twojej Szkoły, 1000 złotych dla Zespołu, wypłacane w formie 

stypendium i dzielone przez wszystkich członków wraz z Opiekunem, Warsztat z YouTuberem „Rozwijaj Talenty 

w Sieci” oraz udział w Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników połączonej z After Party (styczeń 2019). 

Drugie miejsce otrzyma szczególne upominki i wraz z trzecim miejscem również weźmie udział w Warsztatach z 

YouTuberem „Rozwijaj Talenty w Sieci” oraz Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników połączonej z After Party!!! 

W czasie Warsztatu z YouTuberem Wasi opiekunowie będą mogli wziąć udział w innych, zorganizowanym 

specjalnie dla nich szkoleniu z zakresu kreowania wizerunku i bezpieczeństwa w sieci. 

Dodatkowo Wasza szkoła dostanie Tytuł Szkoły Rozwijającej Talenty 2018/19! 

Nagrody przewidziane są dla trzech pierwszych miejsc zdobytych w każdej z pięciu kategorii. 
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DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KONKURS? 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) oraz uczniów wszystkich klas 

gimnazjum na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznań. 

 

CZY MOGĘ NAGRAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN FILM?  

Jasne! Możesz wziąć udział w każdej z kategorii z innym filmem. Jeden film nie może być jednak oddany w wielu 

kategoriach. 

 

 

DLACZEGO NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ SWOJEGO ZESPOŁU?  

Zapytaj Swojego opiekuna czy potwierdził wiarygodność Twojego zgłoszenia oraz po zebraniu zgód od 

rodziców, odznaczył tzw. „check-box” na www.uzp.poznan.pl.  

 

 

Masz więcej pytań? 

Napisz do nas na: info@fundacjarozwojutalentow.pl 

 

http://www.uzp.poznan.pl/

