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Przedmiotem konkursu jest okolicznościowa fotościanka
z okazji zbliżającej się okrągłej, 70. rocznicy Operacji
„Ostra Brama”, zwanej także Powstaniem Wileńskim (dni
7-15 lipca). Zadaniem uczestników konkursu jest
przedstawienie własnej wizji powstańców, żołnierzy
Armii Krajowej czy ówczesnej ludności wileńskiej — w
postaci fotościanki, przy użyciu której można będzie się
„wcielać” w ich postać bohaterów Powstania. Zdjęcie
będzie zamieszczone na oficjalnej stronie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej w Facebooku oraz na
portalu PL DELFI.

Fotościanka — to konstrukcja z dykty, kartonu lub innego sztywnego materiału, z jednej strony przedstawiająca
jakiś obraz i mająca wycięte otwory, przez które ludzie, stojący z drugiej strony, wystawiają twarze i w ten sposób
„wcielają się” w postaci przedstawione z przodu konstrukcji.

TEMAT:
Przedmiotem konkursu jest okolicznościowa fotościanka z okazji zbliżającej się okrągłej, 70. rocznicy Operacji
„Ostra Brama”, zwanej także Powstaniem Wileńskim (dni 7-15 lipca). Zadaniem uczestników konkursu jest
przedstawienie własnej wizji powstańców, żołnierzy Armii Krajowej czy ówczesnej ludności wileńskiej — w
postaci fotościanki, przy użyciu której można będzie się „wcielać” w ich postać bohaterów Powstania.

Każda zgłaszająca się do konkursu drużyna powinna zrobić swoje zdjęcie z przygotowaną przez siebie
fotościanką oraz przysłać je do Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, później także dostarczyć przygotowaną
fotościankę do prezentacji w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Maksymalne wymiary fotościanki — 2x2 metry.

Przykład fotościanki
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WARUNKI KONKURSU:

» Udział w konkursie brać mogą osoby pojedyncze lub drużyny (do 5 osób) w wieku powyżej 16 lat;

» Każda drużyna może nadesłać tylko jedno zdjęcie ze swoją fotościanką — na adres wilnomp@gmail.com lub
wiadomością prywatną na Facebooku;

» Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny i imiona oraz nazwiska jej uczestników, zdjęcie fotościanki oraz
jej nazwę;

» Zdjęcie będzie zamieszczone na oficjalnej stronie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej w Facebooku;

» Technika wykonania prac jest dowolna;

» Praca musi odzwierciedlać temat konkursu – „Operacja »Ostra Brama«”;

» Fotościanka może być na temat patriotyczny inny, niż „Operacja »Ostra brama« ” (np. „Biało-czerwona
rodzina”);

» Zwycięska praca wyłoniona zostanie przez zarząd WMP z uwzględnieniem ilości polubień danego zdjęcia na
Facebooku (50% oceny — za ilość polubień, 50% — oceny zarządu).

TERMINY:

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 24 czerwca 2014 roku.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27 czerwca na oficjalnej stronie Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej na
Facebooku oraz w prasie.
Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone podczas finału, który odbędzie się w sali 005 Domu Kultury
Polskiej 28 czerwca o godzinie 17.00.

NAGRODY:



1 miejsce — wyjazd do Wrocławia na artystyczne warsztaty (5 miejsc – dla jednej drużyny) w dniach 1-11 lipca.

2 miejsce – bilety do kina na wybrany film dla całej drużyny i inne upominki

3 miejsce – słodycze dla całej drużyny i inne upominki

Przewidziane są także nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników konkursu!

FACEBOOK EVENT LINK: https://www.facebook.com/events/1423944111214790/

Członek Koła ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna
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