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§ 1.  
ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pn.: ”Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – dziecko w oczach 
Janusza Korczaka” – realizowanego w ramach Projektu ”KORCZAKOWSKA LEKCJA TRWA!”  jest Fundacja BO 
WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  

 

§ 2. 
CELE KONKURSU  
 

1. Zainteresowanie uczestników Konkursu osobą i działalnością Janusza Korczaka.  
2. Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i godność dziecka zawarte w myśli i pedagogice J. Korczaka. 
3. Rozbudzenie zainteresowań/zdolności plastycznych dzieci biorących udział w Konkursie. 
4. Włączenie w świętowanie Roku Korczakowskiego dzieci i młodzieży oraz środowisk oświatowych  

i wychowawczych.  
 

 

§ 3. 
UCZESTNICY KONKURSU 

  

1.  Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:  
 

 
 

► I kategoria wiekowa: szkoła podstawowa - klasy I - III   
 

►  II kategoria wiekowa: szkoła podstawowa - klasy IV - VI    
 
 

2.  W Konkursie mogą brać udział tylko amatorzy.  
 
 

§ 4. 
TEMATYKA KONKURSU 
 

 
 

Prace konkursowe muszą się w sposób ścisły wiązać z tematem Konkursu i/lub prezentować dziecko  
w oczach Janusza Korczaka.  

 

 

§ 5. 
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA PLACÓWKI, zgodnie z załączonym  
FORMULARZEM do dnia 30 marca 2012 r. (decyduje data dostarczenia) na adres: 
 

Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40 lub  
zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl z dopiskiem ”KONKURS plastyczny”. 

 

Uwaga! 
1. Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
2. Zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w Konkursie.  

W przypadku nieposiadania adresu e-mail należy w odpowiedniej rubryce wpisać BRAK. 
 

§ 6. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Przesłanie formularza ZGŁOSZENIA placówki do udziału w konkursie do dnia 30 marca br. 
2. Organizator potwierdzi udział placówek w Konkursie poprzez opublikowanie listy zarejestrowa-

nych zgłoszeń na stronie www.fundacjabowarto.pl do dnia 5 kwietnia br.  
3. Po przeprowadzeniu wewnętrznego Konkursu placówka może nadesłać 3 najlepsze prace w każdej 

kategorii wiekowej. 
4. W Konkursie mogą wziąć udział tylko indywidualni uczestnicy reprezentujący poszczególne placówki. 
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5. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria:  
 

a) powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby 
olejne itp. i przygotowane na papierze, brystolu, kartonie w formacie minimum A4, 

b) muszą być pracami samodzielnymi, 
c) muszą podejmować tematykę określoną w tytule konkursu,  
d) muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób: 
 

▪ imię i nazwisko autora 
 

▪ imię i nazwisko koordynatora 
 

▪ adres korespondencyjny oraz kontakt telefoniczny 
 

▪ tytuł pracy 

▪ numer rejestracyjny zgodny z potwierdzeniem 
 

▪ grupa wiekowa 
 

 
6. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą  oceniane. 
7. Prace konkursowe mogą być przesyłane/dostarczane maksymalnie do dnia 20 kwietnia br. (adres: 

Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa). Liczy się data stempla pocztowego. 
8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

§ 7. 
HARMONOGRAM KONKURSU 

 

30 marca 2012 r. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszenia placówek do konkursu 

5 kwietnia 2012 r. 
 

Potwierdzenie udział placówek w Konkursie poprzez opublikowanie listy zareje-
strowanych zgłoszeń na stronie www.fundacjabowarto.pl 

20 kwietnia 2012 r. 
 

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (max. 3 w danej kategorii wiekowej) 

30 kwietnia 2012 r. 
 

Podanie składu jury konkursu na stronie www.fundacjabowarto.pl 

maj 2012 r. 
 

Ocena nadesłanych prac przez profesjonalne Jury 
 

16 maja 2012 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wystawa wybranych prac kon-
kursowych podczas dorocznego sympozjum pn. ”Janusz Korczak  - przyjaciel najmniej-
szych i pedagogiczny VIP”, które odbędzie się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie (pl. Bankowy 3/5). 

§ 8. 
JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2. Skład Jury podany zostanie na stronie www.fundacjabowarto.pl do dnia 30 kwietnia  br. 
3.    Kryteria oceny: 
 

 

►  oryginalność i interpretacja  
       tematu konkursu  

 

►  walory artystyczne (kompozycja,  
        gama kolorystyczna,  technika wykonania) 

► zachowanie zapisów 
regulaminowych  

 

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 
4. Szczegółowe oceny prac konkursowych (ilość zdobytych punktów za poszczególne kryteria) nie 

będą publikowane. 
 

§ 9. 
NAGRODY KONKURSU 
 

1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 
2. Wszystkie placówki uczestniczące/reprezentowane w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

§ 10. 
PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) bezpłatnego rozpowszechniania  nadesłanych prac na potrzeby Konkursu, organizacji wysta-

wy oraz innych działań statutowych Fundacji. 
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 
 

Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, 
www.fundacjabowarto.pl tel.: 602-228-732, tel./fax.: 22 651-02-40 
e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl 

 Projekt współfinansuje  

 

 

 


