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ORGANIZATOR: Fundacja BO WARTO 

CELE KONKURSU: Przedstawienie/zaprezentowanie swojego dziecka (wiek do 3 lat) szerszemu gronu odbiorców 

PRZEDMIOT  
KONKURSU: 

 

Zdjęcie uśmiechniętego malucha (do 3 lat) wraz z krótkim, ale ciekawym przedstawieniem 
dziecka przez rodziców/opiekunów 
 

Szczegóły techniczne: 

  ZDJĘCIE DZIECKA – maks. wielkości 2MB; autorem zdjęcia musi być osoba zgłaszająca 
się do Konkursu (rodzic/opiekun dziecka); w nazwie pliku powinno się znaleźć imię  
i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka zgłaszającego się do Konkursu; 

  PRZEDSTAWIENIE/OPIS DZIECKA – maks. 15 zdań (niezbyt złożonych) ciekawe-
go/żartobliwego opisu dziecka, w którym znajdzie się jak najwięcej informacji o malu-
chu takich jak np.: imię i nazwisko dziecka, data i miejsce jego urodzenia, co lubi jeść, co 
lubi robić, jak wygląda, może kim będzie?; opis powinien znaleźć się w oddzielnym pli-
ku, w nazwie którego powinno wystąpić imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka 
zgłaszającego się do Konkursu 

ZASADY UDZIAŁU: 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 
 

► przesłać do 2 lutego 2013 r. na adres mailowy biuro@fundacjabowarto.pl zdjęcie 
dziecka wraz z krótkim, ale ciekawym przedstawieniem swojej pociechy przez rodzi-
ców/opiekunów (z zachowaniem ww. szczegółów technicznych); 

►  wraz ze zdjęciem i opisem należy przesłać formularz zgłoszeniowy załączony do re-
gulaminu; 

► być rodzicem/opiekunem dziecka, którego zdjęcie i opis jest zgłaszane do Konkursu 
 

2. Pliki niezachowujące wymagań szczegółowych nie będą oceniane. 
3. Brak przesłanego formularz zgłoszeniowego wyklucza z udziału w Konkursie. 
4. Pliki nadesłane po terminie nie będą oceniane. 
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzysta-

nia zdjęć przez Organizatora. 
 

OCENA PRAC: 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez powołane jury według następujących kryteriów: 
 

► zgodność z tematem ► atrakcyjność i bogactwo opisu ► zachowanie zapisów regulaminowych 
 

Ocena prac nastąpi do 8 lutego 2013 r., a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Siekier-
kowskiego Spotkania Karnawałowego dnia 9 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w DK Dorożkarnia 
(ul. Siekierkowska 28, Warszawa) oraz na stronie www.fundacjabowarto.pl do 11 lutego 2013 r. 
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne. 

NAGRODY: 

1. Organizator Konkursu przyzna co najmniej 3 nagrody rzeczowe, wśród których znajdą się 
m.in. fotelik-bujaczek (firmy Fisher-Price), zabawki edukacyjne firmy Fisher-Price (uczony 
warsztacik z narzędziami oraz robaki-bawiaki), Kolorowanki 3D firmy Direct Channel. 

2. Rodzaj przyznanej nagrody będzie adekwatny do wieku dziecka 

PRAWA  
ORGANIZATORA: 

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie (zdjęcia i opisy) pozostaną własnością organizatora, 
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji na stronie Fundacji, jednocześnie Organizator 
oświadcza, że nadesłane prace w żadnym razie nie będą wykorzystywane do celów komercyj-
nych, sprzecznych z ideą Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

KONTAKT  
DO ORGANIZATORA: 

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 

 

REGULAMIN Konkursu  
”PoznajMY się… BO WARTO ”  

  
 
 

 R
E
G

U
L
A

M
IN

  
K

O
N

K
U

R
S
U

 

 

mailto:biuro@fundacjabowarto.pl
http://www.fundacjabowarto.pl/
http://www.fundacjabowarto.pl/

