
REGULAMIN  

 GMINNEGO PROJEKTU      

        MULTIMEDIALNEGO 

 

1. Organizator: 

Organizatorem Gminnego Projektu Multimedialnego jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Boguchwale – Oddział dla Dzieci i Młodzieży. 

 

2. Patronat honorowy: 

Projekt odbywa się pod honorowym patronatem: 

 Burmistrza Boguchwały 

 oraz Uniwersytetu Aktywni Plus w Boguchwale. 

 

3. Cel: 

Celem projektu jest: 

 Integracja kulturowa seniorów z Gminy Boguchwała; 

 Rozwijanie umiejętności medialnych seniorów z Gminy Boguchwała; 

 Popularyzacja komunikowania się on-line; 

 Kształtowanie wśród seniorów samodzielnego doskonalenia się w zakresie 

korzystania z urządzeń cyfrowych – kamer, smartfonów itp.; 

 Zachęcenie seniorów z Gminy Boguchwała do kreatywnego spędzania wolnego 

czasu; 

 Promocja wśród seniorów oferty edukacyjnej Uniwersytetu Aktywni Plus 

w  Boguchwale. 

 

4. Termin: 

Projekt „Senior da radę…” trwa od 8 maja 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.  

Podsumowanie projektu odbędzie się w I dekadzie września 2020 roku  

w Rezydencji Literackiej Boguchwały (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Boguchwale, przy ul. Suszyckich 13) i opublikowane zostanie na Facebooku GBP 

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaboguchwala  

5. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy Gminy Boguchwała w wieku 50+ 

(emeryci, renciści, osoby nieaktywne zawodowo).  

 

 

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaboguchwala


WYMAGANIA: 

 Nagranie krótkiego filmu, prezentującego pasje i zainteresowania seniora,  

z pozytywnym przesłaniem do rówieśników, będących w kwarantannie.   

Mogą to być na przykład: ulubione wypieki cukiernicze lub dania kulinarne, 

oryginalne prace rękodzielnicze, aranżacje doniczkowe lub w ogródku 

przydomowym, ciekawe zbiory kolekcjonerskie, ulubione książki, występy 

artystyczne itp. 

 Film może być nagrany kamerą lub telefonem komórkowym – samodzielnie  

lub z pomocą rodziny. Maksymalny czas trwania filmu to 10 minut.  

Uwaga! Film powinien przedstawiać wyłącznie uczestnika projektu. 

 Film nie powinien być zapożyczony z prac innych autorów. 

 

6. Zgłaszanie prac projektowych: 

 Multimedialną pracę projektową wraz z wypełnioną przez seniora kartą 

uczestnictwa należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: gbp@boguchwala.pl 

wraz z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 

miejscowość, w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. 

 Karty uczestnictwa w Gminnym Projekcie Multimedialnym dostępne są  

we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Boguchwała  

oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaboguchwala 

 

7. Ocena prac: 

Projekty multimedialne oceniane będą przez komisję, powołaną przez dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale. Podczas oceny prac projektowych 

komisja uwzględniać będzie następujące kryteria: 

 kryteria merytoryczne: tematyka pracy, kompozycja, oryginalność; 

 kryteria techniczne: czytelność, stopień wykorzystania dodatkowych efektów 

specjalnych, rozwiązania graficzne. 

 

Prace projektowe, niezgodne z tematem konkursu, nie podlegają ocenie komisji. 

Oryginalne projekty filmowe zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami  

oraz publikacją na bibliotecznym Facebooku i portalu internetowym Gminy 

Boguchwała. Ponadto laureaci konkursu otrzymają vouchery, uprawniające ich 

do bezpłatnego korzystania z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Aktywni Plus  

w Boguchwale, w wybranym przez seniorów terminie. 

8. Uwagi końcowe: 

 Wyniki konkursu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne. 

 O terminie i miejscu podsumowania konkursu, uczestnicy projektu zostaną 

powiadomieni odrębnym pismem. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostatecznie rozstrzyga 

organizator – Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale. 

 Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać w siedzibie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Boguchwale, pod numerem telefonu: 17 8715 355  

lub na Facebooku GBP: https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaboguchwala 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie! 

Atrakcyjne nagrody czekają na LAUREATÓW! 
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