NASZE KONKURSY (2020)…
12 kwietnia 1905 roku powstała z inicjatywy Rudolfa Janasa pierwsza zorganizowana grupa esperantystów we
Wrocławiu i na całym Śląsku. Wkrótce Wrocław ‒ miasto na styku wielu kultur ‒ stał się bardzo ważnym ośrodkiem
ruchu esperanckiego.
Wrocławscy esperantyści postanowili uczcić obecność 115 lat esperanta we Wrocławiu poprzez zorganizowanie
następujących e-konkursów:



MIĘDZYNARODOWY E-KONKURS NA MINIATURĘ POETYCKĄ „NADZIEJA MA KOLOR ZIELONY” WROCŁAW
2020
MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS INTERPRETACJI (II edycja) „IDŹMY RAZEM I DALEJ!” WROCŁAW 2020

Celem tych konkursów jest promocja humanistycznych wartości esperanckich – ogólnoludzkich, skłonienie do
refleksji nad nimi a także promocja talentów językowych i artystycznych oraz zachęcenie do ujawniania
kreatywności.
Konkurs na MINIATURĘ POETYCKĄ adresowany jest do osób pełnoletnich. Pracę konkursową stanowi mini-utwór
poetycki – w dowolnej formie, ale o objętości do 8 linijek tekstu. Tematem przewodnim jest tytuł konkursu
„NADZIEJA MA KOLOR ZIELONY”. Utwory powinny być oryginalne, nigdzie nie publikowane, napisane w języku
esperanto lub w języku polskim.
W sprawach dotyczących konkursu na miniaturę poetycką można się komunikować poprzez maila:
espero.konkurso@gmail.com.
MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS INTERPRETACJI adresowany jest do osób w każdym wieku. Praca konkursowa
powinna dotyczyć tematyki konkursu „IDŹMY RAZEM I DALEJ!” i obejmuje:
 Interpretację obrazu (zdjęcia, rysunku z własnego archiwum) - w postaci opisu historii, zdarzenia związanych
z danym obrazem (opis do 1 strony A4).
lub
 Występ (recytacja, śpiew, inscenizacja) zrealizowany przez indywidualne osoby, pary /grupy osób (także
międzypokoleniowe). Występ - nie dłuższy niż 2,5 minuty - musi być opublikowany na You Tube a link do
publikacji przysłany do Organizatora (do nas).
Teksty i prezentacje mogą być w jednym z dwóch języków: w języku polskim lub w języku esperanto.
W sprawach dotyczących konkursu interpretacji można się komunikować poprzez maila:
interpreta.konkurso@gmail.com.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury konkursowe.
Aby wziąć udział w wybranym z wyżej wymienionych konkursów należy:
1. Zapoznać się dokładnie z regulaminem danego konkursu.
2. Wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia do danego konkursu.
3. Wypełnić i podpisać oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy
konkursowej (na stronie internetowej konkursów).
Skany lub zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać elektronicznie na podany adres
mailowy danego konkursu. Dopuszcza się przesłanie podpisanych dokumentów na adres pocztowy organizatora:
Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki, nr 35/B, 50-011 Wrocław (Polska) z dopiskiem z nazwą konkursu (decyduje
data stempla pocztowego).
Prace konkursowe powinny być dostarczone mailowo (na adres mailowy danego konkursu) lub w przypadku
nagranych występów powinny zostać przysłane linki do publikacji na You Tube.
Dokładne informacje, regulaminy konkursów, terminy i dane kontaktowe można znaleźć na stronie
konkursowej (jest jej tłumaczenie na esperanto): https://sites.google.com/view/avanaforumo.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Śląski Związek Esperancki

