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ORGANIZATOR: Fundacja BO WARTO 

CELE KONKURSU: 

 

► rozwijanie uzdolnień plastycznych, 
► zapoznanie z tradycją i zwyczajami świąt Wielkanocnych, 
► popularyzacja działań plastycznych dzieci poprzez rozpowszechnianie  

  wybranych kartek przez Organizatora Konkursu. 
 

TEMATYKA PRAC: 
Kartka Wielkanocna, nawiązująca do zwyczajów i tradycji świąt Wielkiej Nocy 
 w Polsce  

FORMAT PRAC: 10 cm x 15 cm 

TECHNIKA WYKONANIA: malarstwo (farby) lub rysunek (pastele) 

KATEGORIA WIEKOWA: I kategoria wiekowa: 5 – 7 lat    II kategoria wiekowa: 8 – 12  lat    

ZASADY UDZIAŁU: 

 
 PLACÓWKA zgłasza swój udział w Konkursie przesyłając ZGŁOSZENIE za-

łączone do regulaminu do dnia  18 marca 2014 r. (kontakt poniżej), a na-
stępnie przeprowadza ”u siebie” konkurs wewnętrzny i najlepsze TRZY 
PRACE zgłasza na KONKURS przesyłając je do Organizatora w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r. (liczy się data dostarczenia). 

 prace przesłane na KONKURS muszą być pracami samodzielnymi  
i indywidualnymi, 

 każda praca powinna być na odwrocie opisana w następujący sposób: 
 

►  imię i nazwisko autora,  

► wiek autora  
►  nazwę placówki, do której uczęszcza uczestnik KONKURSU 
►  imię i nazwisko opiekuna 

 

 prace bez pełnych danych nie będą oceniane, 
 prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

OCENA PRAC: 

 

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących  
kryteriów: 

► zgodność z tematem,  

► walory artystyczne 

►  zachowanie zapisów regulaminowych 
 

Ocena prac nastąpi do 6 kwietnia 2014 r. Wyniki KONKURSU zostaną ogło-
szone na stronie www.fundacjabowarto.pl do dnia 6 kwietnia 2014 r. 
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne. 
 

NAGRODY: 

 nagrodzeni uczestnicy KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe, 

 każdy uczestnik i placówka biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom 
uczestnictwa w KONKURSIE. 

PRAWA  
ORGANIZATORA: 

 wszystkie prace biorące udział w KONKURSIE pozostaną własnością 
organizatora, 

 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 
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