
ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE!  

Zgłoszenia do Konkursu można składać  

w sekretariacie szkoły lub w biurze LGD - 

osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  

na adres: 

 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - 

Grupa Łużycka"  

ul. Kopernika 19  

68-300 Lubsko  

Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Decyduje data stempla pocztowego. 

Regulamin  Konkursu wraz z załącznikami jest 

dostępny na stronie internetowej www.grupaluzycka.pl 

oraz w sekretariacie szkoły. 

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Poźniak 

tel.68 457 61 50 , biuro@grupaluzycka.pl 

Biuro czynne w poniedziałek, środę, czwartek i 

piątek w godzinach 8.00-16.00, we wtorek 9.00-17.00  

KONKURS 

 „MAM TALENT 

DZIENNIKARSKI”  

Stowarzyszenie  

„Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” 

ogłasza 

Termin Konkursu 

  24.05. – 13.06.2017 
 

Zasady Konkursu  

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać pracę 

własnego autorstwa w jednej z następujących 

form:  

film, w tym fabularny, dokumentalny i 

inne formy (format AVI, nagrany na pły-

cie CD lub DVD),  

audycja radiowa (format MP3, nagrana 

na płycie CD lub DVD),  

multimedia (prezentacja PowerPoint, 

strona internetowa, blog, fotoreportaż; 

jedna z form nagrana na płycie CD lub 

DVD), 

przy czym Uczestnik musi zdążyć zaprezento-

wać wykonaną na potrzeby Konkursu pracę 

podczas II etapu Konkursu w ciągu 7 minut. 

 

Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymal-

nie dwie prace konkursowe. 

 

Tematyka prac konkursowych musi być zwią-

zana z regionem, w którym Uczestnik Konkursu 

mieszka. Prace mogą dotyczyć aspektów histo-

rycznych, gospodarczych, mogą być związane np. 

z kulturą, rozwojem, mieszkańcami. Ich związek z 

tematyką regionu może być zarówno dosłowny, 

jak i uniwersalny, różnorodny, szeroko pojęty. 

Związek zgłaszanej pracy z regionem nie musi 

być jej tematem wiodącym. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  

TERMIN 

24.05.- 13.06.2017 
 

NAGRODA 
UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH  

WARSZTATACH  

DZIENNIKARSKICH 

mailto:biuro@grupaluzycka.pl


 

W projekcie weźmie udział w sumie 129 osób, 

wyłonionych w ramach konkursów w poszczegól-

nych Lokalnych Grupach Działania. 

 

Planowane terminy warsztatów 

14–19.08.2017 – warsztaty telewizyjne w woje-

wództwie zachodniopomorskim; 19–24.08.2017 – 

warsztaty multimedialne MAS Opavsko;  

24–29.08.2017 – warsztaty radiowe w  wojewódz-

twie lubuskim. Dla uczestników projektu organiza-

torzy przewidują wiele atrakcji.  

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem 

pokrywają organizatorzy. 

Uczestnicy Konkursu 

Grupą docelową Konkursu jest młodzież gim-

nazjalna w wieku 13-15 lat. Uczestnikiem może 

być każdy uczeń, który nadeśle:  

kartę zgłoszeniową uczestnictwa w Konkur-

sie,  

pracę spełniającą zasady Konkursu, 

zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział 

dziecka w Konkursie „Mam talent dzienni-

karski” i przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby Konkursu, 

oświadczenie o posiadaniu przez Uczestnika 

Konkursu „Mam talent dziennikarski” doku-

mentu tożsamości lub o gotowości do jego 

wyrobienia, 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 

– Grupa Łużycka” w ramach międzynarodowe-

go projektu współpracy o nazwie „Młodzieżowa 

Akademia Komunikacji” ogłasza Konkurs 

„Mam talent dziennikarski”, skierowany do 

młodzieży gimnazjalnej w wieku 13 -15 lat. 

W projekcie bierze udział 11 Lokalnych Grup 

Działania z Polski i Czech. Projekt jest                      

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ra-

mach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realiza-

cja działań w zakresie współpracy z lokalną gru-

pą działania w  ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem konkursu jest wyłonienie młodzieży 

gimnazjalnej, wykazującej szczególne zaintere-

sowanie tematyką dziennikarstwa. Konkurs jest 

skierowany do osób zamieszkałych na terenie 

„LGD – Grupa Łużycka”, tj.: gminy wiejskiej 

Brody, gminy wiejskiej Gubin, miasta Gubin, 

gminy miejsko-wiejskiej Jasień, gminy wiej-

skiej Lipinki Łużyckie, gminy miejsko-

wiejskiej Lubsko, miasta Łęknica, gminy wiej-

skiej Trzebiel oraz gminy wiejskiej Tuplice.  

Dziesięciu Laureatów z naszego obszaru 

w okresie od 14 do 29 sierpnia br. weźmie udział 

w bezpłatnych polsko-czeskich warsztatach 

dziennikarskich organizowanych w wojewódz-

twach lubuskim i zachodniopomorskim oraz w 

kraju morawsko – śląskim w Czechach.  

 

potwierdzenie woli Uczestnika Konkursu 

„Mam talent dziennikarski” w kwestii uczest-

niczenia w warsztatach w przypadku wygra-

nia w Konkursie oraz zgoda rodziców/

prawnych opiekunów na uczestniczenie 

dziecka w warsztatach dziennikarskich, 

oświadczenie Uczestnika Konkursu o pra-

wach autorskich i prawie do wykorzystania 

nadesłanej pracy. 

 

Kandydaci powinni interesować się dziennikar-

stwem oraz posiadać umiejętności i szczególne 

uzdolnienia w zakresie tworzenia różnych form 

multimedialnych w postaci prezentacji multimedial-

nych, stron internetowych, blogów, fotoreportaży, 

lub tworzenia audycji radiowych, krótkiego filmu.  

 

Etapy Konkursu  

I etap - nabór prac konkursowych, 

 

II etap - weryfikacja zgłoszonych prac, rozmowy 

kwalifikacyjne z Kandydatami, w tym max. 7-

minutowa autoprezentacja oraz pisemny test wiedzy 

na temat projektu MAK,  

   

III etap - ogłoszenie wyników oraz zaproszenie na 

spotkania informacyjne rodziców/prawnych opieku-

nów Laureatów Konkursu.  


