Warszawa, marzec 2022

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO
do Regulaminu IX edycji Konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni

„MOJE MIASTO – TU DZIEJĄ SIĘ RZECZY NIEZWYKŁE”
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planszy przedstawiającej w ciekawy, zaskakujący,
niebanalny, czyli niezwykły sposób miejscowość, w której mieszkają lub w której uczą się uczestnicy
konkursu.

Moje Miasto
Miasto jest jak tort. Albo jak cebula. Ma warstwy. W bieżącej edycji konkursu, szukamy w miastach
tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka.
Zostań naszym przewodnikiem po Twojej miejscowości. Pokaż to, czego nie dowiemy się
z oficjalnych materiałów promocyjnych. Opowiedz o budynkach i widokach, które lubisz, zaprowadź
nas do swoich ulubionych miejsc. Przedstaw ciekawe historie związane z Twoją miejscowością, te
które wydarzyły się naprawdę lub tylko w Twojej wyobraźni. Zabierz nas na spacer ścieżką, którą
tylko Ty chodzisz po okolicy. Może ważna jest dla Ciebie przyroda? Ludzie, których tu spotykasz?
Opowiedz o tradycjach, zwyczajach i wyjątkowych wydarzeniach związanych z Twoim miastem, wsią,
osiedlem lub ulicą.

Praca konkursowa
Praca konkursowa dotyczyć może dowolnego miasta, wsi, lub części miejscowości np. dzielnicy,
placu, parku czy ulicy. Praca obligatoryjnie ma zostać przedstawiona na planszy, której szablon
załączony jest do regulaminu konkursu. Dla pełnej prezentacji tematu niezbędna jest zarówno część
graficzna jak i opis. Jako uzupełnienie planszy uczestnicy zależnie od swojej inwencji i kreatywności
mogą opracować dowolne materiały dodatkowe. Materiały te należy dołączyć do zgłoszenia
konkursowego w formie elektronicznej w maksymalnie pięciu plikach o łącznej wielkości do 20 Mb .

W pracy konkursowej miasto może grać rolę pierwszoplanową lub stać się tłem rozgrywających się
w nim zdarzeń. Na charakter danego miejsca, czyli na jego tożsamość wpływ ma wiele czynników –
położenie geograficzne, przyroda, historia, architektura, tradycje, ludzie związani z tym miejscem.
W każdym mieście można znaleźć coś unikatowego, coś, co odróżni je od wszystkich innych miast.
Od uczestników konkursu oczekujemy, że przyjrzą się dokładnie swojej miejscowości i w ciekawy
oraz zaskakujący sposób zaprezentują to, co niezwykłego udało im się odkryć.
Chcemy zobaczyć Twoją miejscowość, tak jak Ty ją widzisz. Dowiedzieć się co Cię zachwyca,
intryguje, co pobudza Twoją wyobraźnię. Opowiedz nam, jakie niezwykłe rzeczy dzieją się w Twoim
mieście.

