
         Wieczór z duchami LGD w zamku Borkowiców  – 4 MARZEC 2014 R. 

 Konkurs na opowieść o duchu z mojej okolicy 

 

 

1. Organizator: 

- Stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią”.  

2. Cele  konkursu: 

- zainteresowanie młodzieży historią naszego regionu, 

- rozbudzanie zainteresowania lokalnymi motywami legendarnymi, 

- stymulowanie twórczej aktywności, 

- integracja mieszkańców w oparciu o wspólną historię, 

- promowanie wśród mieszkańców turystyki historycznej na obszarze LGD „Wielkopolska z 

Wyobraźnią” 

 3. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 15-26 lat zamieszkujące obszar LGD 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” (tj. gminy Koźmin Wlkp., Borek Wlkp., Pogorzela, 

Rozdrażew).  

4. Termin i miejsce: 

4 marzec 2014 r., godz. 19.00 aula w ZSP w Koźminie Wlkp. (ZAMEK) 

5. Forma i tematyka konkursu 

Konkurs polega na przedstawieniu opowieści o duchu związanej z obszarem LGD 

„Wielkopolska z Wyobraźnią”. Opowieść powinna w swej treści nawiązywać do podań i 

legend z terenu LGD, oraz być przedstawiona sposób kreatywny i pomysłowy.  

Każdy uczestnik  konkursu będzie miał do dyspozycji 5-10 minut na zaprezentowanie swojej 

opowieści. Forma prezentacji dowolna, może to być zarówno prezentacja ustna, prezentacja 



multimedialna, nagrany film czy przedstawienie krótkiego komiksu. Do dyspozycji 

uczestników będzie udostępniony rzutnik multimedialny z laptopem.  

6. Warunki uczestnictwa: 

W terminie do 28 lutego 2014 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa. 

Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w Biurze LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”             

ul. Borecka 25a 63-720 Koźmin Wlkp., lub telefonicznie tel. 782386222. Zgłaszając należy 

podać imię i nazwisko uczestnika. W konkursie może wziąć udział max 12 osób, po 3 z 

każdej gminy. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wypełnienia limitu przez 

zespoły z poszczególnych gmin, dopuszcza się możliwość udziału większej liczby zespołów z 

danej gminy. 

5. Wyniki konkursu: 

- Wyniki konkursu zostaną przedstawione niezwłocznie po zakończeniu konkursu, przez 

trzyosobową komisję konkursową.    

- Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. 

- Komisja konkursowa dokona wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych 

i statuetek dla 3 najlepszych uczestników.  

 

 

 


