IX. KONKURS na Kartkę Wielkanocną
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 (po złożeniu)

TECHNIKA WYKONANIA:

DOWOLNA TECHNIKA plastyczna - PŁASKA

KATEGORIA WIEKOWA:

I kategoria wiekowa:
przedszkola (5–6 lat)
i zerówki ze szkół podst.
•

•

ZASADY UDZIAŁU:

•

•
•

OCENA PRAC:

II kategoria wiekowa:
szkoła podst. (I-III kl.)

III kategoria wiekowa:
szkoła podst. (IV-VI kl.)

PLACÓWKA zgłaszająca swój udział w Konkursie przeprowadza ”u siebie”
konkurs wewnętrzny i przesyła najlepsze TRZY PRACE (w każdej kategorii),
ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW Prawnych Dziecka na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych oraz ZGŁOSZENIEM załączonym
do regulaminu do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 marca 2020 r. (liczy się data stempla).
prace przesłane na KONKURS muszą być pracami SAMODZIELNYMI
i indywidualnymi,
każda praca powinna być na dołączonej kartce CZYTELNIE opisana
w następujący sposób:
► imię i nazwisko autora,
► kategoria wiekowa
► 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.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących
kryteriów:
► poziom artystyczny wykonanej pracy;
► oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania;
► stopień nawiązania do zwyczajów i tradycji.
Wyniki KONKURSU zostaną ogłoszone na stronie
www.fundacjabowarto.pl do dnia 20 marca 2020 r.
Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne.
•

NAGRODY:

PRAWA
ORGANIZATORA:
KONTAKT
DO ORGANIZATORA:

•

laureaci KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
(tylko odbiór osobisty),
wręczenie nagród odbędzie się podczas warsztatów wielkanocnych w
siedzibie Fundacji BO WARTO (ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3) w Warszawie
28 marca 2020 r.

•

wszystkie prace biorące udział w KONKURSIE pozostaną własnością
organizatora,
• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Fundacja BO WARTO
00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl
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