
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZATOR: Fundacja BO WARTO 

CELE KONKURSU: 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych/manualnych dzieci mieszkańców Siekierek, 
 zapoznanie z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia, 
 promocja rodzinnych działań manualnych wśród mieszkańców Siekierek 
 aktywizacja mieszkańców Siekierek 

TEMATYKA PRAC: 
Ozdoba choinkowa wykonana w stylu Dziadków, Pradziadków uwzględniająca polskie 
tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 

FORMAT i FORMA PRAC: dowolna z uwzględnieniem estetyki i praktyczności ozdoby (umieszczenie jej na choince) 

TECHNIKA WYKONANIA: 

 

ozdoby choinkowe powinny być wykonane m.in. ze słomy, wikliny, sznurka, papieru 
kolorowego, waty, bibuły, kolorowych opłatków itp. – materiałów stosowanych  
w przygotowywaniu ozdób co najmniej 20 lat temu 
 

KATEGORIA WIEKOWA: 
I kategoria wiekowa:  

przedszkola ( 5 –6 lat) 

II kategoria wiekowa:  

szkoła podst. ( kl. I - III) 

III kategoria wiekowa:  

szkoła podst. ( kl. IV-VI) 

ZASADY UDZIAŁU: 

 

 PLACÓWKA zgłasza swój udział w Konkursie przesyłając ZGŁOSZENIE (załączone 
do regulaminu) do dnia 1 grudnia 2014 r. (kontakt poniżej). 

 PRACE KONKURSOWE należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 2014 r. (decyduje data dostarczenia). 

 Prace przesłane na KONKURS muszą być pracami samodzielnymi dzieci. 
 Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z następującym opisem: 
► imię i nazwisko autora, ► kategoria wiekowa 
► nazwa 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, ► estetyka wykonania, ► kreatywność 
 

Ocena prac nastąpi do 14 grudnia 2014 r. 
Wyniki KONKURSU zostaną przekazane do placówek (do koordynatorów konkursu) 
do dnia 16 grudnia, a następnie ogłoszone na stronie www.fundacjabowarto.pl. 
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne. 

NAGRODY: 

 nagrodzeni uczestnicy KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 
 wręczenie nagród odbędzie się podczas Siekierkowskiego Kiermaszu Przedświątecz-

nego w DK Dorożkarnia 21 grudnia 2014 r. 
 każdy uczestnik konkursu zostanie zaproszony na warsztaty świąteczne, które będą 

się odbywały w trakcie ww. Kiermaszu 
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, /fax.: 22 651 02 40, : biuro@fundacjabowarto.pl 

REGULAMIN KONKURSU 
 

na tradycyjną  
ozdobę choinkową  

 

w ramach Projektu ”SIEKIERKI W WERSJI ŚWIĄTECZNEJ” 
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Projekt organizuje          Projekt finansuje 

http://www.fundacjabowarto.pl/
http://www.fundacjabowarto.pl/

