
REGULAMIN KONKURSU

„Ponad pokoleniami - Mini Wywiad” 

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Świdnicy  Joanna 
Gadzińska.

2. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje  Poseł na Sejm Izabela Katarzyna Mrzygłocka

3.  Konkurs  organizowany  jest  z  okazji  ogłoszenia  roku  2012   Europejskim  Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

§ 2

Celem  konkursu  jest  upowszechnianie  wiedzy  o  szansach  i  wyzwaniach  wiążących  się  
z dłuższym życiem. Rok 2012 powinien być dla nas okazją, by przejść od słów do czynów. 
Niezwykle  istotne  jest  również  utrzymanie  solidarności  międzypokoleniowej  
w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta.

§ 3

Konkurs  realizowany  będzie  w  okresie  od  2  kwietnia  2012  r.  do  25  maja  2012  r.  
z możliwością przedłużenia okresu jego realizacji.

§ 4

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu  miasta Świdnica, 
którzy  prawidłowo wypełnili kartę zgłoszeniową.

II. Przebieg konkursu

§ 5

1. Konkurs „ Ponad pokoleniami - Mini Wywiad" jest konkursem pisemnym.

2. Osoba pragnąca wziąć udział w konkursie musi w wyznaczonym terminie złożyć wersję 
pisemną „Mini  Wywiadu” do Biura Rady Miasta  w Świdnicy – Urząd Miejski,  ul  Armii 
Krajowej 49, 58-100 Świdnica, z podaną nazwą konkursu na kopercie.  



3. Prace powinny być złożone w zaklejonych kopertach. Na kopercie winny znajdować się 
dane osoby, która jest autorem tekstu z podaniem nazwy szkoły oraz numeru kontaktowego 
do  autora  (lub  jego  opiekunów)  oraz  kontaktowy  adres  e-mail.  Prosimy  do  dołączenie 
oświadczenia  o  treści:  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla 
potrzeb konkursu pn. „Ponad pokoleniami – Mini Wywiad”. 

4. Przygotowany Mini  Wywiad musi  pomóc zrozumieć osobowość bohatera,  a więc musi 
zawierać  elementy opisu w części  wprowadzającej,  np.  otoczenie,  w którym wywiad  jest 
przeprowadzany,  wystrój  wnętrza,  elementy  portretu  bohatera-  jego  wygląd,  gesty,  ruchy 
ciała; do wywiadu powinno być dołączone zdjęcie (lub zdjęcia) bohatera. Wywiad może być 
wzbogacony dokumentacją, zdjęciową, rysunkami, grafikami, krótkim filmem. 

5. Celem przygotowanej pracy jest poznanie uczuć, poglądów, opinii i oczekiwań bohatera 
mini wywiadu  z uzyskaniem możliwie największej ilości szczegółów  .  

6. Przy ocenie tekstu punktowane będą: kompozycja tekstu, język, rodzaj opisu, zgodność 
pracy  z  wymogami  wywiadu,  barwność  opisu,  a  przede  wszystkim  możliwość  poznania 
osobowości bohatera na podstawie przygotowanej treści. 

7. Prace nie powinny być krótsze niż 2 strony papieru A4 i dłuższe niż 5 stron papieru A4, 
wydruk komputerowy, wielkość czcionki 14 pkt. 

8.  Teksty  zostaną  ocenione  przez  jury  konkursowe,  w  skład  którego  wchodzą: 
Przewodnicząca  Rady Miasta  Joanna Gadzińska,  Dyrektor  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku 
Krystyna Lasek, Radna Beata Moskal-Słaniewska.

§ 6

Nazwiska uczestników, którzy uzyskali pierwsze i kolejne dziesięć miejsc , zostaną ogłoszone 
1  czerwca  2012 r.  Laureaci  konkursu  zostaną  zaproszeni  na  jego uroczyste  zakończenie, 
połączone z wręczeniem nagród.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo i nieczytelnie podane dane, które 
uniemożliwiają odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 7

1. Nagroda główna w postaci dofinansowania  wypoczynku wakacyjnego w kwocie 500,00 zł, 
zostanie przyznana jednemu uczestnikowi.

2. Kolejnych dziesięć osób z najlepszymi wynikami otrzyma nagrody w postaci książek. 


