w ramach projektu ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima”

realizowanego w Roku Juliana Tuwima

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu Plastycznego – Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima pn.: ”Warszawa” w ramach
projektu pt.: ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima.
2. Rozbudzenie zainteresowań/zdolności plastycznych dzieci biorących udział w Konkursie.
3. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Julianowi Tuwimowi.

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu będą maksymalnie sześcioosobowe reprezentacje szkół podstawowych:
► kl. I – III – 3 osoby
► kl. IV-VI – 3 osoby

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe muszą być ciekawymi ilustracjami inspirowanymi wierszem Juliana Tuwima
pt.: ”Warszawa” wykonanymi w następujących technikach:
► kl. I – III – farby, kredki
► kl. IV - VI – collage

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA reprezentacji szkoły, zgodnie
z załączonym FORMULARZEM do dnia 30 września 2013 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
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.
PRACE KONKURSOWE
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria:
a) powinny być wykonane techniką plastyczną adekwatną do swojej kategorii wiekowej
(patrz§ 4 regulaminu) i przygotowane na papierze, brystolu, kartonie w formacie A4,
b) muszą być pracami samodzielnymi,
c) muszą podejmować tematykę konkursowa,
d) muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób:

▪ imię i nazwisko autora
▪ tytuł pracy
▪nazwa i adres reprezentowanej placówki ▪ grupa wiekowa
▪ imię i nazwisko koordynatora
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2. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe mogą być przesyłane/dostarczane maksymalnie do dnia 25 października br.
(adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa). Liczy się data stempla pocztowego.
4. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
JURY KONKURSU
1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych.
2. Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów:
► 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 pkt. za poszczególne kryteria) nie będą publikowane.

§ 8.
NAGRODY KONKURSU
1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy,
a zdobyte w Konkursie punkty będą wliczone do punktacji ogólnej projektu ”Warszawska Drużyna Juliana
Tuwima”..
2. Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane podczas zakończenia realizacji ww. projektu.

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany regulaminu Konkursu;
b. bezpłatnego rozpowszechniania nadesłanych prac na potrzeby Konkursu, organizacji wystawy
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: monikakarda@fundacjabowarto.pl
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