na Sąsiedzką Kartkę Bożonarodzeniową
dla Dzieci z Siekierek
ORGANIZATOR:

Fundacja BO WARTO

PRZY WSPARCIU:

Spravia sp. z o.o.

CELE KONKURSU:

► kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego
► rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
► aktywizacja młodych mieszkańców Siekierek

Ilustracja tekstu kolędy „DZISIAJ W BETLEJEM”
będąca kartką bożonarodzeniową

TEMATYKA PRAC:
FORMAT PRAC:

A5
TECHNIKA plastyczna PŁASKA na papierze, przy wykorzystaniu, do wyboru: węgla,

TECHNIKA WYKONANIA: ołówka, kredek, flamastrów, farb plakatowych, akwarelowych, akrylu itp.

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

KATEGORIA WIEKOWA:

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

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

IV kategoria wiekowa:
szkoła podst. (VII-VIII kl.)

•
•

ZASADY UDZIAŁU:

W Konkursie biorą udział mieszkańcy Siekierek
Prace konkursowe mogą być zgłaszane dwutorowo:
- przez PLACÓWKĘ
- lub indywidualnie przez RODZICÓW/OPIEKUNÓW
• Pełne zgłoszenie na Konkurs zawiera:
- PRACĘ KONKUSOWĄ (1 dziecko – 1 praca)
- formularz ZGŁOSZENIA
- zgodę RODZICÓW/OPIEKUNÓW Prawnych Dziecka na udział
w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenie i zgoda dostępne na stronie www.fundacjabowarto.pl
należy dostarczyć wraz z pracą do biura Fundacji BO WARTO (ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3) w
nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2022 r.
•
•

•
•

OCENA PRAC:

Prace przesłane na KONKURS muszą być pracami SAMODZIELNYMI
i INDYWIDUALNYMI,
Każda praca powinna być CZYTELNIE opisana w następujący sposób:
► imię i nazwisko autora
► kategoria wiekowa (wiek lub/i klasa)
► nazwa placówki, do której uczęszcza uczestnik KONKURSU
► imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
Prace bez pełnych danych nie będą oceniane,
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów:
► poziom artystyczny wykonanej pracy;
► oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania;
► zgodność z regulaminem Konkursu
Wyniki KONKURSU zostaną ogłoszone na profilu FB Fundacji BO WARTO do
dnia 10 grudnia 2022 r. Decyzje jurorów oceniających prace są nieodwołalne.

PRAWA
ORGANIZATORA:

Laureaci KONKURSU (autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych) otrzymają
nagrody rzeczowe i dyplomy.
Ponadto jury Konkursu wybierze jedną najciekawszą pracę, która zostanie wydrukowana i przekazana mieszkańcom Siekierek.
• Wszystkie prace biorące udział w KONKURSIE pozostaną własnością organizatora,
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

KONTAKT
DO ORGANIZATORA:

Fundacja BO WARTO
00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl

NAGRODY
i WYRÓŻNIENIA:

Regulamin Konkursu na Sąsiedzką Kartkę Bożonarodzeniową dla Dzieci z Siekierek
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REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN Konkursu

