
Witamy wszystkich bardzo serdecznie!!!

Chcielibyśmy zaprosić was do naszego, wspólnego internetowego domu kultury. To,
że  jesteśmy  zmuszeni  pozostać  w domach  może  oznaczać  szansę  na  odkrycie  w sobie
mnóstwa pasji, o które się nawet nie podejrzewaliśmy.
Dlatego też  ruszamy z naszą tygodniową ramówką, na którą będą się składać propozycje
zajęć, w których uczestniczyliście w MOK, obecnie do zrealizowania w domu. Postaramy
się o coś dla tancerek i tancerzy, piłkarzy, szachistów, seniorów, plastyczek i plastyków itd.
Dodatkowo przygotowaliśmy dla was kilka  bardzo różnych i twórczych !!! konkursów!!!
Zachęcamy do udziału. Są atrakcyjne nagrody!!! Czekamy też na odzew z waszej strony.
Podzielcie się z nami swoimi pomysłami.
Poniżej  informacje  o  konkurach,  jeden  wspólny  dla  wszystkich  REGULAMIN   oraz
niezbędny do wypełnienia FORMULARZ  ( dla niepełnoletnich ).

I. Konkurs filmowy.

      Tytuł: ,, HISTORIE NIECODZIENNE” .
Nagrajcie (przy filmie możecie pracować indywidualnie lub w gronie rodzinnym)

telefonem  lub  kamerą  krótki,  max.  3  minutowy  film,  którego  tematem  będą  scenki
rodzajowe,  czyli  wzięte  z  codziennego  życia  np.:  relacje  między  przyjaciółmi,
rodzeństwem, starszymi                      i młodszymi lub jako inspirację potraktujcie ulubiony
tekst, film, piosenkę. Nie stawiamy żadnych ograniczeń. Ważne, aby każdy z filmów był
osobną  historią,  o  czymś  lub  o  kimś.  Bohaterami  mogą  być  ludzie-  zaangażujcie  jako
aktorów  rodziców,  rodzeństwo.  Możecie  również  wykorzystywać  jako  ,,aktorów”
przedmioty  codziennego  użytku,  którym  nadacie  nowe  życie  np.:  zabawki,  pluszaki,
własnoręcznie zrobione pacynki itp.
Puśćcie  wodze własnej  fantazji  i  kierujcie  się  wyobraźnią.  Pamiętajcie  tylko o jednym-
nikogo w filmach nie obrażajcie. 
          Jedna osoba wysyła tylko JEDEN FILM. W treści wiadomości podajcie tytuł filmu,
wiek, swój  numer telefonu oraz nick. Przysyłajcie je do 25 kwietnia na adres mailowy
MOK  :  mokterespol@wp.pl.   Opublikujemy  je  w  sieci   oraz  poddamy  ocenie  Jury.
Gwarantujemy 4 nagrody: za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności - zdobędzie ją ten
film, który otrzyma największą ilość lajków. 
Nagrody: będą nimi atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogólna kwota do podziału we
wszystkich 9 konkursach wynosi 3000 tys. złotych. 
Koniecznie przeczytajcie krótki,  szczegółowy REGULAMIN , który znajduje się na
końcu tego teksu oraz na stronie www. mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania
– KONKURSY.

II. Cztery konkursy literackie.

1.  Tytuł: ,,BLISCY CZY OBCY?”' Napiszcie krótkie opowiadanie, esej, felieton lub
wiersz ,  których tematem będzie relacja człowiek-zwierzę.  Max.  dwie strony A4.
Czcionka 12.

2. Tytuł: ,, NAPISZĘ CI O...” .Temat dowolny. Może być wiersz, opowiadanie, esej,
felieton. Wszystkie pozostałe zasady jw.
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3. Tytuł  :,,  PODRÓŻ BEZ GRANIC”.  Rozwińcie  temat:  ,,  Gdybym mogła/  mógł
przenieść się w czasie to...”. Utwór może zawierać elementy fantastyki i/lub fantazy.
Max. 2 strony A4.
Liczy się wyobraźnia!!!!

4. Tytuł:  ,,  DLACZEGO  WŁAŚNIE  ONA/ON?'' Napiszcie  opowiadanie,  esej,
felieton  o  postaci  z  literatury,  filmu,  również  żyjącej,  która  was  zachwyciła,
zainspirowała, jest dla was wzorem- autorytetem. Zasady jw.    

Jedna  osoba  wysyła  tylko  JEDEN UTWÓR.   Może  to  zrobić  w KAŻDYM z  4
KONKURSÓW. Każdemu utworowi KONIECZNIE nadajcie tytuł i podpiszcie nickiem. W
treści wiadomości podajcie swój numer telefonu i wiek. Przysyłajcie je do 25 kwietnia na
adres mailowy MOK : mokterespol@wp.pl.  Opublikujemy je w sieci  oraz poddamy ocenie
Jury. We wszystkich 4 konkursach literackich gwarantujemy po 4 nagrody: za I,  II i  III
miejsce oraz nagrodę publiczności - zdobędzie ją ten utwór, który otrzyma największą ilość
lajków. 
Nagrody: będą nimi atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogólna kwota do podziału we
wszystkich 9 konkursach wynosi 3000 tys. złotych. 
Koniecznie przeczytajcie krótki,  szczegółowy REGULAMIN , który znajduje się na
końcu tego teksu oraz na stronie www. mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania
– KONKURSY.

III. Dwa konkursy fotograficzne.

1. Tytuł: ,, MOJE EMOCJE SĄ WAŻNE”. 
Wykorzystując  przedmioty  codziennego  użytku  np.:  talerze,  sztućce,  buty  itp.
i/lub owoce, warzywa, kwiaty i inne rośliny, ludzi, zwierzęta- generalnie nie ma
tutaj  żadnych  ograniczeń  wykonajcie  zdjęcia  (  każda  uczestniczka/uczestnik
max.3  sztuki),  które  waszym  zdaniem  przedstawią  jakąś  emocję,  uczucie.
Zwróćcie  uwagę  na  kompozycję  i  światło.  Starsi  z  was  mogą  inspirować  się
znanymi sobie prądami w sztuce, począwszy od impresjonizmu.

2. Tytuł :,, POZORY MYLĄ”. Korzystając z dowolnych programów (legalnych,
bezpłatnych)  dokonajcie  twórczej  obróbki  wykonanego  własnoręcznie  zdjęcia
martwej natury, tak, aby ostatecznie przedmiot ten stał się zupełnie czymś innym,
zyskał nowe przeznaczenie. Zaczął kojarzyć się inaczej niż do tej pory.

        Jedna osoba wysyła maksymalnie 3 ZDJĘCIA. Może to zrobić  w KAŻDYM z 2
KONKURSÓW.  W  treści  wiadomości  podajcie  swój  nick,  numer  telefonu  i  wiek.
Przysyłajcie  je  do  25  kwietnia  na  adres  mailowy  MOK  :  mokterespol@wp.pl.
Opublikujemy  je  w  sieci   oraz  poddamy  ocenie  Jury.  W  2  konkursach  filmowych
gwarantujemy po 4 nagrody: za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności – zdobędą ją te
zdjęcia,  które otrzymają największą ilość lajków. 
Nagrody: będą nimi atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogólna kwota do podziału we
wszystkich 9 konkursach wynosi 3000 tys. złotych. 
Koniecznie przeczytajcie krótki,  szczegółowy REGULAMIN , który znajduje się na
końcu tego teksu oraz na stronie www. mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania
– KONKURSY.
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IV. Konkurs muzyczny.

,,GRANIE I ŚPIEWANIE TO MOJE POWOŁANIE”.                
Jeśli umiesz i lubisz grać na dowolnym instrumencie lub śpiewać prześlij nam nagranie ze
swojego mini występu.  Możesz to zrobić sama/ sam lub z zespołem. Jury oceni je w 2
kategoriach: utwór instrumentalny, piosenka. 
        Jedna osoba wysyła maksymalnie po 1 utworze w każdej kategorii. Przysyłajcie je do
25  kwietnia  na  adres  mailowy  MOK  :  mokterespol@wp.pl.   W  treści  wiadomości
koniecznie podajcie swój wiek, numer telefonu oraz tytuł utworu, jego autora/kę ( imię i
nazwisko  kompozytora/ki,  autorki/a  tekstu).  Możecie  też  przesłać  utwory  własnego
autorstwa,  wtedy również to zaznaczcie.  Opublikujemy je w sieci  oraz poddamy ocenie
Jury. W każdej kategorii gwarantujemy po 4 nagrody: za I, II i III miejsce oraz nagrodę
publiczności – zdobędą ją te utwory,  które otrzymają największą ilość lajków. 
Nagrody: będą nimi atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogólna kwota do podziału we
wszystkich 9 konkursach wynosi 3000 tys. złotych. 
Koniecznie  przeczytajcie  krótki,  szczegółowy  REGULAMIN,  który  znajduje  się  na
końcu tego teksu oraz na stronie www. mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania
– KONKURSY.

V. Konkurs plastyczny na plakat w kampanii społecznej promującej
wolontariat.
        
Wyobraź sobie, że poproszono cię o wykonanie plakatu promującego akcję społeczną, która
ma na celu zachęcenie głównie młodych osób: dzieci i młodzieży do  angażowania się w
wolontariat.  Pamiętaj,  że istotnymi cechami plakatu są między innymi: prostota formy i
zwięzłość  wypowiedzi.  Pracę  wykonaj  w  dowolnej  technice  (np.:  kolaż,  rysunek,
malarstwo), w formacie A4.  
Przyślij  ją  do  25  kwietnia  na  adres  mailowy  MOK:  mokterespol@wp.pl.  W  treści
wiadomości podaj swój nick oraz wiek i numer telefonu.  Opublikujemy je w sieci oraz
poddamy ocenie Jury. 
Gwarantujemy 4 nagrody: za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności – zdobędzie ją ta
praca, która otrzymają największą ilość lajków. 
Nagrody: będą nimi atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Ogólna kwota do podziału we
wszystkich 9 konkursach wynosi 3000 tys. złotych. 
Koniecznie  przeczytajcie  krótki,  szczegółowy  REGULAMIN,  który  znajduje  się  na
końcu tego teksu oraz na stronie www. mokterespol.com w zakładce Pliki do pobrania
– KONKURSY.
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OGÓLNY  REGULAMIN  WSZYSTKICH  KONKURSÓW

Jeśli nie masz 18 lat, poproś mamę lub tatę ( opiekuna/ opiekunkę) o zgodę na udział w
konkursie. Formularz jest poniżej. Muszą się na nim podpisać. Ty również.
Trzeba  go  wypełnić  i  zeskanować  lub  skopiować,  wypełnić  i  przesłać  na  adres  :
mokterespol@wp.pl

1.  Organizator: Miejski  Ośrodek Kultury  w Terespolu,  ul.  H.  Sienkiewicza 27,  21-550
Terespol.

2. Cele konkursów: 
– rozwój kreatywności i wyobraźni uczestniczek i uczestników;
– możliwość odkrycia w sobie talentów i zdolności;
– realizacja pasji.

3. Jak wziąć w nich udział:

Musisz wysłać prace w terminie czyli do 25 kwietnia 2020 r. do godziny 24:00 na adres e-
mail:  mokterespol@wp.pl.  Prace  nadesłane  po  tym terminie  lub  nie  na  temat  nie  będą
oceniane. Musisz koniecznie podać swój wiek, nr telefonu i podpisać się nickiem.
Twoi  rodzice/  opiekunowie  muszą  wyrazić  zgodę  na  twój  udział  w  konkursach,  czyli
podpisać zamieszczony niżej formularz.
Udział w konkursie/ach oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonego utworu na stronie: www.mokterespol.com oraz Facebooku Organizatora.
Każdy uczestnik/ka decydując się na udział w konkursach akceptuje niniejszy Regulamin.
Możesz wziąć udział we wszystkich konkursach.

4. Nagrody:

Organizator  przewiduje  nagrody  za  cztery  pierwsze  miejsca  w każdym konkursie.  Jeśli
uczestnicy  będą  w  mocno  zróżnicowani  wiekowo  dokonamy  podziału  na  kategorie
wiekowe. Pula nagród wynosi  3000,00 zł.
Wszystkie  nagrody  zostaną  rozdane  najpóźniej  miesiąc  po  zakończeniu  konkursu.  O
wyłonieniu zwycięzców i terminie wręczenia nagród powiadomi organizator.
O  ostatecznym  podziale  nagród  decyduje  organizator.  Decyzja  jego  jest  ostateczna  i
nieodwołalna. 

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

83 375 22 65, 507 170 018 od godziny 11:00 do 16:00.
e-mail: mokterespol@wp.pl
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