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§ 1.  
 ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Konkursu Plastycznego pn.: ”CHROŃ ZWIERZĘTA w WARSZAWIE” jest Fundacja BO WARTO  
            (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3  
 

§ 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 lub PRZYJACIELSKIE, SZKOLNE LUB PRZEDSZKOLNE ZESPOŁY  
z Warszawy. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 a) grupa rodzinna, przyjacielska – maksymalnie 5 osób 
 b) grupa przedszkolna, klasa szkolna (kl. O-III) – maksymalnie 25 osób  

 
 

§ 4.     
 TEMATYKA  
 

 

Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, kolażu (collage) promującego ochronę dzikich     
             zwierząt żyjących w m.st. Warszawa. 
 

KOLAŻ Słowo kolaż (collage) pochodzi od francuskiego słowa coller (sklejać, naklejać). 
Jest to technika artystyczna, która polega na przyklejaniu do podłoża (kartonu) różnych materiałów. Mogą to być tkaniny, 

fotografie, kolorowe papiery, drobne przedmioty. W kolażu często wykorzystuje się wydzierane, wycinane lub gniecione 
fragmenty gazet i czasopism. W kolażu  można połączyć także różnorodne techniki plastyczne, jak: rysunek, czy malarstwo. 

 
 

§ 5. 
 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
 
 

 Każdy ZESPÓŁ może wykonać 1 pracę, 

 prace konkursowe powinny być wykonane techniką KOLAŻU (opis wyżej) w formacie minimum A3, 

 prace powinny zawierać hasło związane z tematyka konkursu, 

 każda praca rodzinna lub przyjacielska musi zawierać na odwrocie następujące dane: imiona i na-
zwiska autorów, telefon lub mail kontaktowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i wizerunku autorów 

 każda praca przedszkolna lub szkolna musi zawierać na odwrocie następujące informacje: nazwę 
placówki, grupy lub klasy, ilość autorów pracy, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt telefoniczny 
lub mailowy (placówka musi posiadać zgody Rodziców/opiekunów dzieci na przetwarzanie ich danych 
osobowych w ramach niniejszego Konkursu) 

 prace konkursowe dostarczane są osobiście do biura Fundacji (ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3,  
Warszawa) lub wysyłane pocztą/kurierem pod ten sam adres do 10 października br. 

 

 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU plastycznego 
 

   

nnnaaa   KKKOOOLLLAAAŻŻŻ   ”””CCChhhrrrooońńńMMMYYY   zzzwwwiiieeerrrzzzęęętttaaa   www   WWWaaarrrssszzzaaawwwiiieee”””   
realizowanego w ramach Projektu „SIEKIERKOWSKI ZWIERZYNIEC’2020” 
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§ 6.  

 HARMONOGRAM dla grup przedszkolnych i szkolnych 
 

14 września 
 – 10 października br. nabór uczestników i wykonywanie prac konkursowych i dostarczenie ich do biura Fundacji  

do 15 października br. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz zaproszenie laureatów na wręczenie nagród 

 
II połowa października 

/Iistopad 
/1 dzień / 

Wręczenie nagród podczas Zabawy Przyrodniczej dla Przedszkolaków prowadzonej w 
plenerze na warszawskich Siekierkach 

  
 

 
 

 

 

 

§ 7. 
 JURY  

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny otrzymanych prac konkursowych. 
2. 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 Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe lub upominki,  
a pozostali uczestnicy dyplomy i podziękowania. 

    
      § 9. 

 PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
 zmiany regulaminu Konkursu, głownie w zakresie jego harmonogramu; 

 prezentacji wybranych prac podczas podsumowania Konkursu  

 nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w raporcie nt. realizacji Projektu  
”SIEKIERKOWSKI ZWIERZYNIEC” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 
 

 
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 

 
 

 Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl  
 tel.:  602- 228-732, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

  

http://www.fundacjabowarto.pl/

