I L U S T R A C J A do słów Matki Teresy z Kalkuty

„Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się, gdy kocha”

w ramach Projektu ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach
i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty”

§ 1.
ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Plastycznego – Ilustracja do słów Matki Teresy z Kalkuty „Kwiat rozwija się, gdy świeci słońce, a
człowiek rozwija się gdy kocha” w ramach Projektu ”(…) każdy powinien zobaczyć dobroć w twojej twarzy, w oczach
i w uśmiechu” – w myśl Matki Teresy z Kalkuty” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3.

§ 2.
CELE
1. Popularyzowanie działalności i osoby Matki Teresy z Kalkuty wśród uczestników Konkursu
2. Rozbudzenie zainteresowań/zdolności plastycznych dzieci biorących udział w Konkursie
3. Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Matce Teresie z Kalkuty i jej dziełu.

§ 3.
UCZESTNICY
Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkół podstawowych z klas I-III. Do oceny konkursowej placówka
może wysłać maksymalnie 5 prac.

§ 4.
TEMATYKA
Prace konkursowe powinny być ciekawymi ilustracjami inspirowanymi słowami Matki Teresy z Kalkuty wykonanymi pastelami lub farbami.

§ 5.
ZGŁOSZENIE
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wcześniejsze (do 30 października 2018 r.) przesłanie ZGŁOSZENIA
udziału w Projekcie, w ramach którego zrealizowany jest opisywany Konkurs.
Gdyby jednak nie dokonano tej czynności we wskazanym terminie to możliwe jest zgłoszenie do
Konkursu po uprzedniej zgodzie Organizatora uzyskanej telefonicznie (602 228 732) lub mailowo
(monikakarda@fundacjabowarto.pl).

§ 6.
PRACE

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria:
a) powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie
w formacie A4 lub A3,
b) muszą być pracami samodzielnymi,
c) muszą podejmować tematykę konkursowa,
d) muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób:

•
•
•

imię i nazwisko autora
nazwa i adres reprezentowanej placówki

imię i nazwisko opiekuna

2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną swoją pracę.
3. Do przesłanej pracy należy dołączyć zgodę Rodziców, prawnych Opiekunów uczestnika na udział
w Konkursie, na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku
(załącznik do regulaminu).
4. Prace konkursowe muszą być przesyłane/dostarczane maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, 00-713 Warszawa. Liczy się data dostarczenia.
5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością Organizatora Konkursu.
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§ 7.
JURY
1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury.
2. Kryteria oceny:
► oryginalność i interpretacja
tematu konkursu

► walory artystyczne (kompo•
zycja, gama kolorystyczna,
technika wykonania)

► zachowanie zapisów
regulaminowych

3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 8.
NAGRODY
1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane podczas zakończenia realizacji ww. projektu.

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników Konkursu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie.
2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
3. Wyniki Konkursu będą umieszczone na stronie www.fundacjabowarto.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany harmonogramu Konkursu;
b. bezpłatnego rozpowszechniania nadesłanych prac na potrzeby Konkursu, organizacji wystawy oraz innych działań statutowych Fundacji.
5. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji.
Fundacja BO WARTO 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 400 86 46, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl
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