Białostocki Ośrodek Kultury

Konkurs Palcem po m’apce
Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej jest archiwum
społecznym. Wszystkie materiały, które znajdują się w jego
zasobach trafiły tam dzięki mieszkańcom Białegostoku. Chcemy
zaprosić Was do współtworzenia treści, które będą dostępne na
naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie trzech projektów spacerów
historyczno-edukacyjnych po Białymstoku. Zwycięskie projekty zostaną przez ich autorów zrealizowane i
przygotowane do publikacji w aplikacji „Palcem po m’apce” na stronie www.mediateka.centrumzamenhofa.pl.
Aplikacja będzie wirtualnym przewodnikiem po Białymstoku. Znajdą się w niej trasy spacerowe, po których będzie
można poruszać się z pomocą nawigacji. Na każdym z punktów trasy będzie można poznać jego historię w formie
tekstów, filmów, zdjęć czy grafik. Zasady udziału w konkursie są szczegółowo opisane w regulaminie dostępnym do
pobrania na dole strony.
Skrót zasad:
1.
2.
3.
4.
5.

Termin zgłaszania projektów: do 24 czerwca.
Ogłoszenie trzech najlepszych i trzech wyróżnionych projektów: do 8 lipca.
Termin realizacji wybranych projektów: do 14 sierpnia.
Autorzy trzech wybranych projektów spacerów otrzymają wynagrodzenie za ich realizację w kwocie 1000 zł netto.
Autorzy wyróżnionych projektów otrzymają za nie wynagrodzenie w kwocie 300 zł netto.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mediateka@centrumzamenhofa.pl.

Najczęściej zadawane pytania:
Czy są jakieś ograniczenia odnośnie uczestnictwa?
Jedno – uczestnik musi być pełnoletni.
Co się stanie, jeśli moja praca zostanie wybrania?
Otrzymasz możliwość realizacji swojego projektu. Podpiszemy z Tobą umowę autorską, w ramach której na podstawie
swojej pracy konkursowej przygotujesz gotowy spacer. Za swoją pracę otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 1000 zł
netto. Dodatkowo, jeżeli Twoja praca nie zostanie wybrana, ale otrzyma wyróżnienie, wypłacimy Ci wynagrodzenie w
kwocie 300 zł netto w zamian za możliwość wykorzystania Twojego projektu w przyszłości.
Czy na etapie realizacji projektu będę mógł/mogła liczyć na wsparcie BOK?
Oczywiście!
Gdzie będą dostępne zrealizowane projekty?
W aplikacji „Palcem po m’apce” na stronie www.mediateka.centrumzamenhofa.pl. Korzystanie z aplikacji będzie
bezpłatne dla wszystkich użytkowników internetu. Zostanie ona udostępniona po zakończeniu konkursu i
zrealizowaniu wybranych projektów.
Co się stanie z pracami, które nie wygrają, ani nie zostaną wyróżnione?
Ich autorzy będą jedynymi właścicielami praw do tych prac i to oni zdecydują, co się z nimi stanie w przyszłości.
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Regulamin konkursu Palcem po m’apce
Formularz zgłoszeniowy do konkursu Palcem po m’apce
Deklaracja do konkursu Palcem po m’apce
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