pamiętać

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach projektu ”BO WARTO pamiętać…”

§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu na organizację wydarzeń rocznicowych w ramach projektu pt.: ”BO WARTO pamiętać…”
jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.

§ 2.
CELE KONKURSU
1. Upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski i rocznic lokalnych wybranych przez Organizatora.
2. Rozbudzenie zainteresowań/zdolności plastycznych dzieci biorących udział w Konkursie.
3. Tworzenie dobrych praktyk w atrakcyjnym przekazywaniu historii dzieciom ze szkół podstawowych

§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu będą uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI. Do oceny konkursowej placówka może
złożyć maksymalnie 3 prace związane z daną częścią Projektu.

§ 4.
TEMATYKA KONKURSU
Prace konkursowe będą plakatami promującymi wydarzenie lub postać historyczną, którego rocznicę
będzie upamiętniać dana placówka, zarówno w pierwszej jak i w drugiej części Projektu

I. Część Projektu – rocznice ważne dla historii Polski
Rocznice wybrane do upamiętnienia od września do listopada 2015 r. to:
► 95. rocznica Bitwy Warszawskiej
► 75. rocznica utworzenia Dywizjonu 303 i jego udział w Bitwie o Anglię
► 185. rocznica Powstania Listopadowego
Placówka wybiera co najmniej jedną rocznicę z ww. do upamiętnienia poprzez udział w konkursie plastycznym, na wydarzenie i na scenariusz lekcji.
II. Część Projektu – wybrane przez szkoły lokalne rocznice lub postacie ważne dla danego regionu
(do poziomu powiatu)
Placówka wybiera co najmniej jedną rocznicę lokalną do upamiętnienia poprzez udział w konkursie plastycznym, na wydarzenie i na scenariusz lekcji.

§ 5.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA placówki do projektu „BO WARTO pamiętać…” do dnia 25 września 2015 r. (szczegóły w opisie projektu).

§ 6.
PRACE KONKURSOWE
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria:
a) powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, brystolu, kartonie
w formacie A3
b) muszą być pracami samodzielnymi,
c) muszą podejmować tematykę konkursowa,
d) muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób:
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▪ imię i nazwisko autora
▪nazwa i adres reprezentowanej placówki

▪ nazwa rocznicy
▪ imię, nazwisko i kontakt telefoniczny do opiekuna

2. Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe muszą być przesyłane/dostarczane w następujących terminach:

 maksymalnie do dnia 4 grudnia 2015 r. – wydarzenia/rocznice z historii Polski
 maksymalnie do 10 maja 2016 r. – wydarzenia/rocznice lokalne
na adres: Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa). Liczy się data dostarczenia.
4.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
JURY KONKURSU
1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny nadesłanych prac konkursowych.
2. Ocenie podlegać będzie: :
► oryginalność i interpretacja tematu konkursu

► walory artystyczne (kompozycja, gama
kolorystyczna, technika wykonania)

3. Prace nie zachowujące zapisów regulaminowych nie będą oceniane.
4. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne.

§ 8.
NAGRODY KONKURSU
1. Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody będą przyznawane oddzielnie za prace dotyczące ww. rocznic z historii Polski oraz za prace dotyczące rocznic z historii lokalnej.
2. Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane podczas:
► zakończenia realizacji I. części projektu dla Mazowsza organizowanego w Centrum Edukacyjnym IPN im.

Janusza Kurtyki – Przystanek Historia w Warszawie w dniach od 15 do 18 grudnia 2015 r. (1 dzień)

► zakończenia realizacji części konkursowych Projektu dla całej Polski organizowanego w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki – Przystanek Historia w Warszawie w II połowie czerwca 2016 r. (1 dzień)

§ 9.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany regulaminu Konkursu;
b) umieszczenia zwycięskich scenariuszy i raportów (zwłaszcza zdjęciowo-filmowych)
na stronie internetowej Fundacji;
c) nieodpłatnego wykorzystania scenariuszy konkursowych 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. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl

PATRONI PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSUJĄ
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