1. Spotkajmy się w mieście
Organizator
Konkurs organizuje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Fundacją Promocji
Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-19 lat.
Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyd planszę przedstawiającą w formie graficznej i
opisowej wymarzone miejsce spotkao młodzieży.
“ W konkursie „SPOTKAJMY SIĘ W MIEŚCIE" zachęcamy młodzież do poszukania pomysłu na idealne
miejsce spotkao. Ciekawi jesteśmy, w jakich miejscach młodzi ludzie mają ochotę zobaczyd się z
rówieśnikami po kilkunastu miesiącach przymusowego siedzenia w domach. Jak powinna wyglądad
przestrzeo przeznaczona dla młodzieży? Młodzi mają głos – czekamy na pomysły!
Pomysł przedstawiony ma byd na planszy i przesłany w formie elektronicznej jako plik pdf. Prace
przygotowane przez pojedynczych uczniów lub zespoły liczące do 5 uczniów zgłaszane są do konkursu
przez szkołę, ośrodek kultury lub inną placówkę edukacyjną.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „uczniowie szkół podstawowych” i
„uczniowie szkół średnich”.
Zgłoszenia należy przesyład mailem (więcej informacji w regulaminie).
Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 maja 2021 o godz. 16:00.
Nagrody
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 4.000 zł dla placówki oraz architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów
• II miejsce – 1.000 zł dla placówki oraz architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów
• III miejsce – architektoniczne nagrody rzeczowe dla uczniów
https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs-2021/

2. XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART
Organizator
Organizatorem konkursu jest Goleniowski Dom Kultury.
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.
Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Legenda dla przyszłych pokoleo”. Uczestnicy mają za

zadanie stworzyd ilustracje do jednej z trzynastu legend napisanych przez dzieci i młodzież z gminy
Goleniów. Legendy znajdują się tutaj.
“ Zaczęliśmy od przeprowadzenia konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Goleniów.
Zadaniem uczestników było napisanie współczesnej legendy o Goleniowie. Planujemy wydad je w
postaci książki, ale do tego potrzebujemy pomocy. Dlatego prosimy Was o stworzenie prac
plastycznych opowiadających o niesamowitych przygodach bohaterów opowiadao napisanych przez
młodych goleniowian.
Każdy uczestnik może przesład do trzech ilustracji.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: "Malarstwo" i "Grafika" (linoryt i monotypia).
Prace należy przesyład pocztą na adres Goleniowskiego Domu Kultury.
Nagrody
Laureaci konkursu wezmą udział, wraz z opiekunami, w nadmorskich warsztatach artystycznych lub
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Termin
Prace można przesyład do 15 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).
Regulamin
Regulamin konkursu można pobrad tutaj: http://gdk.goleniow.pl/pobieralnia
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa
Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Związek Literatów Polskich o. Gdaosk oraz Fundacja Kultury WOBEC.
Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 26 lat.
Opis
Każdy uczestnik może przesład na konkurs jedno opowiadanie o dowolnej tematyce. Objętośd pracy
nie może przekraczad 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
Opowiadania nie mogą byd wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
Prace oceni jury w składzie: Marek Wawrzkiewicz – pisarz, prezes Związku Literatów Polskich
(przewodniczący jury); dr Piotr Kotlarz – pisarz, literaturoznawca, wiceprezes ZLP oddz. Gdaosk; dr
Marek Golemski – polonista; Jan Jackowicz-Korzczyoski – filozof, nauczyciel, redaktor naczelny
miesięcznika Kreatywni.
Prace należy przesyład mailem (szczegóły w regulaminie).
Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.

Strona konkursu

3. XXXI konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o
tematyce olimpijskiej
Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąd udział uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych.
Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisad opowiadanie o tematyce sportowej.
“ Opowiadanie powinno dotyczyd przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) własnego doświadczenia sportowego,
b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
c) zasady fair play i szacunku dla innych,
d) radości z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą,
e) równowagi między ciałem a umysłem,
f) tradycji sportowych w rodzinie.
Objętośd opowiadania nie może przekraczad 6 stron.
Każda szkoła może zgłosid do konkursu:
- 3 prace uczniów klas IV - VI,
- 3 prace uczniów klas VII - VIII.
Zgłoszenia należy przesyład mailem (szczegóły w regulaminie).
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 marca 2021 r.
Strona konkursu

