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PYTANIA, NA KTÓRE POWINIENEŚ ZNAĆ ODPOWIEDŹ… 

 

JAKĄ TREŚĆ MUSI ZAWIERAĆ MOJA PRACA?  

Niezależnie od kategorii na jaką się zdecydowałeś, Twoja praca musi dotyczyć przyszłości. Pomyśl, jak będzie 

wyglądał świat za 20 lat? Jak będziemy się komunikować? Do jakiego poziomu ewoluuje medycyna? Czy 

dotychczasowe zawody będą jeszcze aktualne? Które obszary naszego życia mogą zmienić się diametralnie?  

JAKIE SĄ DOZWOLONE FORMY PRACY?  

Masz do wyboru pięć kategorii – każda z nich gwarantuje ukazanie wizji przyszłości przy wykorzystaniu Twoich 

talentów. Najważniejsze abyś ostatecznie przedstawił nam swój pomysł w postaci maksymalnie 2 minutowego 

filmu.  

MASZ TALENT… 

PLASTYCZNY? Stwórz plakat lub mema! 

LITERACKI? Napisz i przedstaw wiersz! 

MUZYCZNY? Zaśpiewaj lub nagraj teledysk! 

FOTOGRAFICZNY? Stwórz collage lub cyknij zdjęcie „z przyszłości”! 

TEATRALNY? Przygotuj scenkę! 

KOMEDIOWY? Nagraj skecz! 

MEDIALNY? Przedstaw dokument, reportaż lub prezentację!  

TANECZNY? Przekaż wizję tańcem interpretacyjnym! 

 

JAKIE SĄ NAGRODY W KONKURSIE? 

Główna nagroda to DRON z kamerką HD dla Twojej Szkoły, 1000 złotych dla Zespołu, wypłacane w formie 

stypendium i dzielone przez wszystkich członków, fantastyczne filmowe gadżety oraz udział w Oficjalnej Gali 

Ogłoszenia Wyników (maj 2019). 

Drugie miejsce otrzyma TABLET dla Szkoły, z możliwością nagrywania filmów i tworzenia zdjęć oraz szybką ich 

edycją, 500 złotych dla Zespołu, wypłacane w formie stypendium i dzielone przez wszystkich członków, 

fantastyczne filmowe gadżety oraz udział w Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników (maj 2019). 

Trzecie miejsce otrzyma statyw dla Szkoły, umożliwiający stabilizację obrazu przy kręceniu filmów czy 

fotografowaniu, 200 złotych dla Zespołu, wypłacane w formie stypendium i dzielone przez wszystkich 

członków, fantastyczne filmowe gadżety oraz udział w Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników (maj 2019). 

Dodatkowo Wasza szkoła dostanie Tytuł Szkoły Rozwijającej Talenty 2019! 

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 VII-VIII) oraz uczniów III 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?  

To Twój Opiekun Zespołu (nauczyciel prowadzący Zajęcia Rozwojowe „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze” lub 

„Talenty z Pasją”) może zarejestrować Zespół poprzez Platformę Konkursową na stronie www.uzp.poznan.pl.  

 

 

Masz więcej pytań? 

Napisz do nas na: info@fundacjarozwojutalentow.pl 

 

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

