REGULAMIN rodzinnego KONKURSU
plastycznego ”CHROŃmy ZWIERZĘTA”
realizowanego w ramach Projektu „SIEKIERKOWSKI ZWIERZYNIEC”

§ 1.
ORGANIZATOR
Organizatorem Rodzinnego Konkursu Plastycznego pn.: ”CHROŃmy ZWIERZĘTA” jest Fundacja BO WARTO
(zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15

§ 2.
CELE
1. Uwrażliwienie dzieci i dorosłych na los zwierząt żyjących lub przebywających w Warszawie, zwłaszcza
zwierząt dzikich oraz na konieczność i sposoby umiejętnego pomagania im, wtedy, gdy tego potrzebują.
2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
3. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przygotowywanie pracy plastycznej.

§ 3.
UCZESTNICY
Uczestnikami Konkursu będą RODZINNE ZESPOŁY z Warszawy liczące maksymalnie 5 członków wspólnie
wykonujących pracę plastyczną.

§ 4.
TEMATYKA
Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu promującego ochronę dzikich
zwierząt żyjących w m.st. Warszawa.

§ 5.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE





Każdy ZESPÓŁ RODZINNY może przesłać na konkurs 1 pracę,
prace konkursowe powinny być wykonane techniką plastyczną collage (forma płaska) na papierze,
brystolu, kartonie w formacie minimum A3,
prace powinny zawierać hasło związane z tematyka konkursu (nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być PLAKAT,
każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imiona i nazwiska autorów, adres
zamieszkania i telefon kontaktowy.

§ 6.
HARMONOGRAM
do 30 października
2017 r.

Dostarczenie prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:
Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 (decyduje data stempla
pocztowego)

max. do 20 listopada
2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na stronie Fundacji BO WARTO oraz
zaproszenie laureatów na wręczenie nagród

II połowa listopada
2017 r.
/1 dzień – sobota
lub niedziela/

Wręczenie nagród w Warszawie połączone z projekcją filmu przyrodniczego i spotkaniem z przyrodnikiem (miejsce zostanie podane w terminie późniejszym)
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§ 7.
JURY
1.
2.

Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych.
Ocenie podlegać będzie przede wszystkim:

► estetyka wykonania i pomysł na pracę

► oryginalność

► zachowanie przepisów regulaminowych

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 8.
NAGRODY
Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe (m.in. przyrodnicze gry planszowe, lornetki, książki plecaki itp.), a pozostali uczestnicy dyplomy i podziękowania.

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do:




2.

zmiany regulaminu Konkursu, głownie w zakresie jego harmonogramu;
prezentacji nadesłanych prac podczas podsumowania Konkursu i na stronie Fundacji
nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w raporcie nt. realizacji Projektu
”SIEKIERKOWSKI ZWIERZYNIEC” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji.

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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