
Regulamin Szkolnego Konkursu Dziennikarskiego  

redakcji gazetki „Ale NEWS!”  

Przeprowadź wywiad ze swoją babcią, zrób babci sesję fotograficzną, 

narysuj portret  i weź udział w konkursie   

pt. „Moja Babcia jest COOL! ,  czyl i  współczesna babcia" 

 Współczesna babcia nie chodzi w ciepłych kapciach, nie nosi papilotów, nie ma 
pomarszczonej twarzy i okularów na nosie. Nie siedzi całymi dniami w domu, w bujanym fotelu 
dziergając wnukom włóczkowe czapki i szaliki.  

Jaka jest współczesna babci? Jaka była, gdy była młoda? Czy nosi spodnie? Słucha 

rockowej muzyki? Czy jest 

NOWOCZESNA? Chodził po górach? 

Co robi teraz? Jest zabiegana, 

zapracowana? Pomaga innym? Jest 

społecznikiem? A może chodzi na 

siłownię, basen, jeździ na nartach, 

uprawia nordic walking, podróżuje,  gra 

na komputerze, korzysta z portali 

społecznościowych? Realizuje swoje 

pasje, a może opiekuje się wnukami? 

Jest spontaniczna, maksymalnie 

nowoczesna, czasem szalona? 

 

  

Redakcja czeka na rozmowy lub prace plastyczne, fotograf ie , z których wyłonią 

się portrety aktywnych, pełnych energii i ciekawych świata kobiet. Na zwycięzców 

czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najciekawsze wywiady zostaną opublikowane 

w szkolnej gazetce. 

Celem konkursu jest pogłębianie relacji rodzinnych, budowanie więzi 

międzypokoleniowych oraz kultywowanie tradycji obchodów świąt okolicznościowych: 

Dzień  Babci. 

 

        W konkursie może wziąć udział każdy uczeń „mały i duży” Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, który w terminie do 28 lutego 2019r.  prześle na adres 

mailowy szkolnej redakcji wywiad przeprowadzony z babcią, fotografie, dostarczy rysunek - 

portret. W wywiadzie powinny znaleźć się m.in. odpowiedzi na poniższe pytania: Jak babcie 

wspominają swoje szkolne czasy? W jaki sposób spędzają wolny czas? Czy są aktywne we 

wszystkich sferach życia? Czy są z technologią za pan brat? Czy moda jest ważna? 

Oczywiście młodzi dziennikarze przeprowadzający wywiad sami powinni dotrzeć do nowych 

i ciekawych informacji o swoich babciach. Mogą porozmawiać o tym z rodzicami. Wywiad 

Nowoczesna babcia  włada językami, surfuje po Internecie w poszukiwaniu przepisu na 

zdrowe ciasteczka, wysyła smsy do wnuków i koleżanek z zaproszeniem na spotkanie. W 

jednej ręce najnowszy smartfon, w torebce tablet... Opowiedz nam o NIEJ! 



może być przedstawiony w formie pisanej lub nagrania video, można uzupełnić go także 

o fotografię dokumentującą rozmówców. 

Postanowienia ogólne:  

1. Temat konkursu: 

 „Moja Babcia jest COOL  - czyl i  współczesna babcia !" 

2. Celem konkursu jest pogłębianie relacji rodzinnych oraz budowanie więzi 

międzypokoleniowych.  

3. Zasady Konkursu:  konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja 

Kopernika w Bolszewie: 

 Kategoria klas: I- III 

 Kategoria klas: IV- VI 

 Kategoria klas VII - VIII i oddziały gimnazjalne. 

 

a) W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do 28.02.2019r. prześle na 

adres mailowy redakcji szkolnej gazetki  „Ale NEWS!” 

alenewsbolszewo@gmail.com  wywiad przeprowadzony z babcią, fotografie babci 

(min. 4 zdjęcia), pracę plastyczną (portret babci). Oczywiście młodzi dziennikarze 

przeprowadzający wywiad sami powinni dotrzeć do nowych i ciekawych informacji 

o swoich babciach. 

b) Wywiad zapisany w pliku tekstowym (.doc, max. 2 strony A4) lub 10 min. lub nagrania 

video (.mp4 lub .avi), sesję zdjęciową (pliki .jpg), przesyłamy na adres mailowy Redakcji 

natomiast rysunki dostarczamy do pracowni informatycznej B1 04 przy ul. Leśnej 35. 

c) Oceny wywiadów oraz wyboru zwycięzców dokona Jury powołane przez opiekuna 

szkolnej redakcji.  

d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce 

szkolnej. 

e)  Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji.  

f) Nagrody: Jury powołane przez Organizatora przyznaje nagrody rzeczowe za miejsca od 

I do III w trzech kategoriach wiekowych. Istnieje możliwość przyznania wyróżnień.  

g) Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych:  

Uczestnik Konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych: imienia 

i nazwiska, klasy, wizerunku przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.  Uczestnik 

Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych jej autora na 

cele związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu.  

 

Organizatorzy konkursu: 

Katarzyna Smentoch 

Wiesława Żywicka 

Dorota Sychowska 
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