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    REGULAMIN KONKURSU 
                                 plastycznego   

 
 
 

 
 

§ 1.  
 ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: ”ANIOŁ na …” z terenu Mazowsza jest Fundacja  

BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15. 
 

§ 2. 

  CCEELLEE    
 

1. Zaprezentowanie umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 
2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. 
3. Integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. 
4. Zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych. 

 
 

§ 3. 

 UCZESTNICY  
 

 Uczestnikami Konkursu będą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną ucząca się w: 
 

• szkołach ogólnodostępnych; 
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych; 
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych; 
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

      

     Konkurs nie dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej! 
 

 

§ 4.     
 TEMATYKA  
 

 

Tematem Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać anioła. Anioł powinien być aniołem na 
jakąś sytuację lub okoliczność (np. na dobry humor, na szczęście, na dobry sen, na radosny dzień, na udaną podróż, itp.). 

 
 

§ 5. 

  WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  WW  KKOONNKKUURRSSIIEE  
 
 
 
 

 przesłanie wypełnionego zgłoszenia do Konkursu (załącznik do regulaminu) do 15 listopada 2017 r. na ad-
res: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa, lub faxem pod numer 22 651-02-40, lub ze-
skanowanego na adres: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

 każda placówka może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac, Organizator zachęca więc, aby wcześniej 
przeprowadzić szkolny konkurs wyłaniający ww. prace 

 prace konkursowe powinny być wykonane na grubym papierze – bloku technicznym lub kartonie 
 technika wykonania pracy jest dowolna, z zastrzeżeniem, by jej ekspozycja była możliwa do zamknięcia w 

antyramie 
 na pracach musi znaleźć się nazwa anioła (np. Anioł na uśmiech)  
 obowiązkowy format pracy to A4 (210 mm x 297 mm) 
 praca musi być wykonana indywidualnie (nie duety, zespoły itp.) 
 każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, 

rok urodzenia autora pracy, nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kon-
taktem telefonicznym  

 prace należy przesłać na adres Fundacji podany wyżej do 30 listopada 2017 (liczy się data dostarczenia) 
 

 

Prace niespełniające ww. wymogów nie będą oceniane. 
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 § 6. 
 

 

  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM    
 

 do 15 listopada 2017 r. ZGŁOSZENIA placówek do udziału w Konkursie na formularzu dołączonym do regulaminu   
 

do 30 listopada 2017 r. DOSTARCZENIE prac konkursowych do Fundacji BO WARTO  (decyduje data dostarczenia) 
 

do 5 grudnia 2017 r. OCENA jury  i podanie na stronie Fundacji grupy laureatów Konkursu 
 

 

11 - 15 grudnia 2017 r. 
/1 dzień/ 

GALA Konkursu  - wręczenie nagród w Warszawie, miejsce zostanie podane w terminie 
późniejszym 

  
 

 
 

§ 7. 

  JJUURRYY    
 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2. Kryteria oceny: 
 

►  zastosowanie się do zapisów 
niniejszego regulaminu 

►  zgodność pracy plastycznej 
z tematem konkursu 

  ► umieszczenie nazwy anioła na 
pracy 

►  pomysłowość i oryginalność 
wykonania ►  estetyka wykonania  ►  dostosowanie się do wskaza-

nego formatu pracy 
 

    
  

§ 8. 

  NNAAGGRROODDYY    
 

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy udziału, a  opiekunowie i placówki podziękowania. 
3. Dodatkowo zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa w miejscu gali Konkursu, a po jej zakończeniu 

prace konkursowe zostaną przekazane na ręce sponsorów i partnerów przedsięwzięcia. 
    

      § 9. 
  PPRRZZEEPPIISSYY  KKOOŃŃCCOOWWEE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
 zmiany regulaminu Konkursu i ostatecznej jego interpretacji; 

 prezentacji nadesłanych prac podczas podsumowania Konkursu 

 nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych praw na stronie internetowej Organizatora oraz  
w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszystkich innych wydawnictwach dla 
potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 

 

2. Każdy uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie 
jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z 
Konkursem. 

 

3. W sprawach szczegółowych związanych z Projektem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 
   

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

 
 

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

