VIII ZAMOJSKI PRZEGLĄD – REPORTAŻ 2018

„Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest”
Joseph Conrad

Zapraszamy do udziału w VIII Zamojskim Przeglądzie – Reportaż 2018. Treść stwierdzenia
Josepha Conrada, które wybraliśmy jako motto VIII edycji Przeglądu, jest, niestety, wciąż aktualna. Słowa
pisarza mogą wprawić w osłupienie, zafascynować oczywistością i niejednoznacznością prawdy o naturze
człowieka, która mimo upływu czasu, wspaniałych i tragicznych doświadczeń ludzkości, pozostaje ta sama.
Szlachetność i małostkowość, ofiarność i egoizm, mistrzostwo i słabość, wzniosłość i przyziemność – co w
człowieku zasługuje na uznanie, co zaskakuje, zdumiewa, co rozczarowuje, co wymaga udoskonalenia? Jaki
jest człowiek?
Liczymy na to, że słowa Conrada okażą się niezwykle inspirujące, sprowokują autorów reportaży do
poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania w sprawach codziennych, zwykłych oraz nietypowych,
niepoddających się jednoznacznym ocenom.

Organizatorzy

Patronat medialny:
GAZETA AKADEMICKA „SKAFANDER”
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY

Organizator:
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII KONOPNICKIEJ w ZAMOŚCIU

Założenia Przeglądu:
 budzenie wrażliwości, motywowanie do zaangażowania w sprawy ważne w życiu człowieka – kształtujące
ludzkie postawy i systemy wartości,
 przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie mediów,
 motywowanie uczniów do rozwijania talentów, zainteresowań i aktywności twórczej,
 doskonalenie umiejętności operowania wybranymi gatunkami dziennikarskimi,


promowanie zwycięzców konkursu poprzez prezentację prac w lokalnych mediach.

REGULAMIN VIII ZAMOJSKIEGO PRZEGLĄDU - REPORTAŻ 2018
1. Przegląd adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych, uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu zamojskiego.
2. Przegląd „Reportaż 2018” odbywa się w dwóch kategoriach:
I.
II.

FOTOREPORTAŻ
REPORTAŻ LITERACKI

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie 1 samodzielnie przygotowanego reportażu w wybranej kategorii.
4. Poszczególne kategorie Przeglądu;
I.

FOTOREPORTAŻ:
 zdjęcia wykonane techniką czarno-białą lub barwną
 ilość zdjęć: od 3 do 8 (zalecany układ poziomy)
 minimalny format A4
 każda fotografia powinna mieć naklejoną na odwrocie kartkę zawierającą kategorię, tytuł
fotoreportażu, numer zdjęcia, imię i nazwisko autora, adres szkoły
 praca w formie wydrukowanej i elektronicznej – przesłana jako załącznik na adres II LO:
zamosc2lo@gmail.pl (w tytule: Reportaż 2018, w treściach dane uczestnika) lub zapisana na
płycie CD opisanej jak wyżej
 każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na zdjęciu, zawierać informacje: imię i
nazwisko, tytuł pracy i dane szkoły

II.

REPORTAŻ LITERACKI
 długość pracy do 4 stron A4
 czcionka 14 Times New Roman
 tytuł
 praca opisana w lewym górnym rogu: kategoria, imię i nazwisko autora, adres szkoły
 praca w formie wydrukowanej i elektronicznej – przesłana jako załącznik na adres II LO:
zamosc2lo@gmail.pl (w tytule: Reportaż 2018, w treściach dane uczestnika) lub zapisana na
płycie CD opisanej jak wyżej

 Każdy plik powinien być zatytułowany tak jak na płycie, czyli imię i nazwisko, tytuł
reportażu oraz szkoła
5. TERMIN NADSYŁANIA PRAC WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA –
30 MARCA 2018 r.
Finał Przeglądu jest zaplanowany na ostatni tydzień kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje
przekażemy drogą mailową.
6. Prace wydrukowane należy przesłać na adres szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość
z dopiskiem „VIII ZAMOJSKI PRZEGLĄD – REPORTAŻ 2018”

7. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych prac, wybierając najlepszą pracę w każdej kategorii.
Przyznane zostaną także wyróżnienia.
 Autorzy prac i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na finałowy przegląd. Podczas finału będą
zaprezentowane wybrane reportaże uczestników Przeglądu, a jury wyłoni zwycięzców w każdej
kategorii.
 Najlepsze i najciekawsze reportaże zostaną opublikowane w Zamojskim Kwartalniku
Kulturalnym i Gazecie Akademickiej Skafander.
 Nadesłane prace spełniające warunki regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej
II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu www.2lozamosc.pl, w zakładce „Inicjatywy”
(VIII Zamojski Przegląd – Reportaż 2018).
8. Obowiązki i prawa organizatorów;
 Organizatorzy zobowiązują się do traktowania prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają
za uszkodzenia lub zaginięcie wynikające z winy poczty lub nadawcy.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac w celach promocyjnych
konkursu.
 Organizator zastrzega, że nadesłane prace nie będą zwracane.
 Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Szczegółowych informacji udziela organizator Przeglądu - II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
(p. Joanna Kawala, p. Agnieszka Gomułka, p. Andrzej Pogudz).
Kontakt mailowy: agagom1@tlen.pl lub jkawala@op.pl
10. Kartę zgłoszenia zamieszczamy poniżej.

ZAPRASZAMY!

KARTA ZGŁOSZENIA
VIII ZAMOJSKI PRZEGLĄD – REPORTAŻ 2018

1. Imię i nazwisko ucznia
…………………………………………………………………………………………………………
2. Adres mailowy ucznia i numer telefonu
………………………………………………………………………………………………………..
3. Nazwa, adres i telefon szkoły
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Wybrana kategoria reportażu
………………..……………………………………………………………………………………….
5. Tytuł reportażu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6. Imię i nazwisko opiekuna
………….……………………………………………………………………………………………..
7. Adres mailowy opiekuna …………………………………………………………………………….
8. Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna
........................................................... oraz udostępnianie wizerunku na potrzeby organizatorów
Zamojskiego Przeglądu „Reportaż 2018” (zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 z późniejszymi zmianami).

