
 

 

 

 

 

 
Uczeń z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 
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WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU DLA ZESPOŁÓW 
 „Vloguj przyszłość! Internetowe Dzienniki Przyszłości” 

 
 NA CZYM POLEGA KONKURS? 

Konkurs jest kierowany do klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum, składa się z 3 etapów (szkolnego, 
gminnego i regionalnego) i obejmuje pięć kategorii: 

o FILM – dokument, reportaż, prezentacja, wywiad 
o PLAKAT – zdjęcie, rysunek, grafika, collage, kompozycja 
o SCENKA – inscenizacja kabaretowa lub teatralna 
o KOMIKS – rysowany lub fotografowany  
o PIOSENKA – wiersz deklamowany, śpiewany lub wyrażony przez taniec 

Waszym zadaniem jest nagranie filmiku ukazującego wizję świata za 20 lat. Praca powinna być przedstawiona w formie 
określonej w wybranej kategorii. Stwórzcie max. 3- osobowe zespoły i do dzieła! 

 
 CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

 
ETAP SZKOLNY 
do 18 marca 2019r.  
o Stwórz maksymalnie 3 osobowy zespół składający się z uczniów Twojej szkoły i dobierz swojego Opiekuna Zespołu 

(nauczyciela prowadzącego Zajęcia Rozwojowe „Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze” lub „Talenty z Pasją”).  
o Nagraj filmik max. 2 minutowy, ukazujący Twoją wizję świata za 20 lat w wybranej kategorii. Możesz przedstawić w 

nim scenkę, krótki spot reklamowy, wiersz, a nawet rysunek wraz z opisem. Ważny jest pomysł i kreatywność wyko-
nania. Zrób to w sposób, w jaki najlepiej potrafisz. 

o Opublikuj filmik w serwisie YouTube wraz z odpowiednim opisem. 
o Poproś Opiekuna Zespołu o rejestrację i podanie linku YouTube do Twojej pracy na Platformie Konkursowej 

www.uzp.poznan.pl. 
ETAP GMINY 
od 22 marca 2019 r. 
o Wasze filmiki zostaną udostępnione na stronach Fundacji, Facebooku i stronie Szkoły. Od tego momentu Twoja 

drużyna zbiera „polubienia”.  
o Udostępniaj swój filmik, wysyłaj linki znajomym, reklamuj swoją pracę!  
o Pamiętaj! Wszelkie próby nielegalnego zbierania wyświetleń mogą skutkować eliminacją zespołu i wykreśleniem z 

listy uczestników konkursu. 
1 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 
o Zamykamy głosowanie. Trzy filmiki które zebrały największą ilość wyświetleń w każdej kategorii przechodzą do eta-

pu regionalnego i otrzymują zaproszenie na Oficjalną Galę Ogłoszenia Wyników.  
ETAP REGIONALNY 
15 kwietnia 2019 r. 
o Teraz specjalnie dobrane Jury Konkursu ocenia Wasze prace i przyznaje im punkty według podanych wytycznych!  
maj 2019 r. 
o Podczas Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników zostaną przyznane miejsca w pięciu kategoriach każdemu z Zespołów 

według oceny Jury Konkursu. 
 

 JAKA JEST NAGRODA DLA WYGRANYCH ZESPOŁÓW? 
Nagroda dla 3 pierwszych miejsc w każdej z kategorii to filmowe gadżety oraz udział w Oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników. 
Dodatkowo pierwsze miejsca otrzymują DRONA z wbudowaną kamerką HD dla Szkoły oraz 1000 złotych dla Zespołu, wypłaca-
nego w formie stypendium, a ich szkoły dostają tytuł Szkoły Rozwijającej Talenty 2019.  
Drugie miejsce otrzymuje TABLET z funkcją robienia zdjęć i nagrywania dla Szkoły oraz 500 złotych dla Zespołu, wypłacanego w 
formie stypendium.  
Dla trzeciego miejsca gwarantowana jest nagroda 200 złotych dla Zespołu, wypłacanego w formie stypendium oraz statyw do 
stabilizacji obrazu dla Szkoły. 
 
 O CZYM MUSISZ PAMIĘTAĆ? 
Wszystkie obrazy, zdjęcia i ścieżki dźwiękowe są objęte prawami autorskimi. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z niedo-
puszczeniem zespołu do udziału w konkursie. Ściągaj pliki legalnie ze stron takich jak: 
https://www.joshwoodward.com/  czy https://unsplash.com/. 

 
 

-Więcej informacji znajdziecie w regulaminie konkursu oraz na stronie www.uzp.poznan.pl- 

https://unsplash.com/

