
                                                             

„ZBLIŻENIE NA MURANÓW” 

 

Konkurs na reportaż 
 
 
Serdecznie zapraszamy uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie, inspirowanym Muranowem - dzielnicą 
wyjątkową na mapie Warszawy. Wzniesiona na gruzach i z gruzów była miejscem 
niewyobrażalnej tragedii. Jest  pomnikiem pamięci,  miejscem bogatym w historię, 
niegdyś pełną folkloru, różnorodności, tradycji i wyznań. Jak wygląda Muranów dziś? Jak 
żyje się tam jego mieszkańcom? Zachęcamy do spojrzenia na dzisiejszy Muranów  
i poszukania interesujących tematów, historii i ciekawych miejsc czy do spaceru szlakiem 
muranowskich murali bądź podążenia śladami przeszłości, szukając pamiątek, 
wspomnień, ludzi – świadków historii. Od współorganizatorów konkursu otrzymacie 
niezbędną pomoc i wsparcie. 
 
Idzie wiosna, więc aura będzie Wam sprzyjać. Powodzenia! 
 
 
 
Kilka słów o konkursie: 
 
Praca filmowa lub fotograficzna może mieć dowolny wyraz artystyczny z zachowaniem jej 
reportażowego charakteru. Praca nie może naruszać praw innych osób, praw autorskich, 
praw pokrewnych, dóbr osobistych ani też być nośnikiem treści naruszających dobre 
obyczaje lub prawo. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie, który dostępny jest do 
pobrania poniżej lub w sekretariacie konkursu. Konkurs organizowany jest przez 
Państwowe Ognisko Artystyczne przy współpracy z Biurem Edukacji Miasta Stołecznego 
Warszawy, Centrum Edukacji Artystycznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw  
Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów”, oraz pod patronatem Muzeum Historii ZŻydów 
Polskich POLIN. 
 
 
 
Ważne informacje: 
• Termin składania/nadsyłania prac upływa  09 czerwca 2017 roku (decyduje data 
wpłynięcia pracy). 
• Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród w konkursie obędzie 
się 19 czerwca 2017 roku w siedzibie Państwowego Ogniska Artystycznego  
w Warszawie. 
• Praca wraz z formularzem zgłoszeniowym powinna zostać przesłana pocztą 
elektroniczna na adres: art._ognisko@poa.waw.pl, lub dostarczona osobiście  
do sekretariatu POA ul. Nowolipie 4. 
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REGULAMIN 
konkursu na reportaż inspirowany warszawską dzielnicą Muranów 

dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
I. Organizatorzy konkursu: 
              Państwowe Ognisko Artystyczne w Warszawie 
 
II. Współorganizatorzy: 
              Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa 
              Centrum Edukacji Artystycznej 
 
III.        Partnerzy: 
              Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów 
 
IV.        Patronat: 
              Muzeum Historii ZŻydów Polskich POLIN 
 
V. Cele konkursu: 
1. Sprowokowanie do zainteresowania się Muranowem dzisiejszym i jego historią.  
             Pogłębienie wiedzy o tradycjach społeczności dawnego Muranowa przed i po II    
             wojnie światowej, zachęcenie do podróży śladami świadków przeszłości; 
2. Zainspirowanie do twórczej wędrówki ulicami, podwórkami i placami dzisiejszego, 
             Muranowa (miejsca, ludzie, zdarzenia); 
 
VI. Adresaci konkursu: 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych  

i ponad-gimnazjalnych. Wiek uczestników: 13-20 lat. 
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie zgłaszający się indywidualnie  

lub wytypowani przez szkoły, placówki edukacyjne, domy kultury, biblioteki. 
3.  W przypadku uczestników niepełnoletnich warunkiem udziału w konkursie jest 

przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.  
W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę, 
instytucję edukacyjną oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda 
uczestnika konkursu (jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie. 

 
VII. Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Przesłanie drogą elektroniczną bądź dostarczenie do siedziby organizatora 

konkursu: 
a)   formularza zgłoszenia 
b)   pracy na nośniku cyfrowym 

2. Praca wraz z kartą zgłoszenia powinna zostać przesłana pocztą na adres: 
Państwowe Ognisko Artystyczne, ul. Nowolipie 4; 00-150 Warszawa,   
lub dostarczona osobiście na nośniku (płyta CD lub DVD, nośnik USB),  
do sekretariatu POA. 

3. Technika wykonania reportażu fotograficznego jest dowolna. Fotografie muszą być 
wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Zdjęcia mogą być opracowane  
w formie prezentacji. 



                                                             

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie treści w tym dzieła i osoby 
umieszczone w materiale filmowym lub reportażu fotograficznym nie naruszają 
jakichkolwiek praw autorskich i osobistych ( Patrz - ustawa o prawie autorskim). 

6. Termin składania prac i kart zgłoszenia upływa 9 czerwca 2017 r. 
Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie. 

7.     Prace konkursowe i formularze zgłoszenia można złożyć w sekretariacie POA,  
lub u portiera od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-20:00.  

 
VIII. Harmonogram konkursu: 
1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 9 czerwca 2017 r. (decyduje data 

wpłynięcia pracy). 
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w  konkursie odbędzie  

19 czerwca 2017 r.  
3. Uczestnicy konkursu oraz nauczyciele ich wspierający otrzymają zaproszenie  

na uroczystość wręczenia nagród. 
 
IX. Organizacja: 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

przesłanego projektu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu 
przez organizatorów dowolnego opracowania projektu, poprzez umieszczenie na 
serwerze internetowym na stronie www.poa.waw.pl, na co uczestnik wyraża 
zgodę, przystępując do Konkursu (licencja). 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 
imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, na co uczestnik wyraża 
zgodę przystępując do konkursu. 
 

X. Nagrody: 
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają cenne nagrody ufundowane przez 

Organizatorów, m.in. aparat fotograficzny, miejsce na zajęciach w pracowni 
realizacji intermedialnych Państwowego Ogniska Artystycznego. Oprócz nagród 
rzeczowych zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Organizatora. 

 
XI. Komisja oceniająca: 
2. Komisja zostanie powołana przez organizatorów konkursu. 
 
XII. Uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. 
2. Szczegółowe informacje na temat konkursu: Ewa Sokołowska 
             Państwowe Ognisko Artystyczne, ul. Nowolipie 4, 00-150 Warszawa 

e-mail: artystycznie@poa.waw.pl tel.: 668044415 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.poa.waw.pl, a także  
w siedzibie Organizatora konkursu. Organizatorzy i fundator nagrody zastrzegają sobie 
prawo do zmian w regulaminie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw 
nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej 
wersji regulaminu na stronie internetowej www.poa.waw.pl. 
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