Regulamin konkursu plastycznego na plakat ekologiczny.

Konkurs plastyczny na plakat ekologiczny oraz warsztaty edukacyjne organizowane są
przez: Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”,
Wolontariuszy Regionu Grupy TP Centrum oraz Stowarzyszenie Twórczych
Pedagogów „Stara 4”.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 6-18 lat objętych opieką placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Warunkiem udziału w konkursie jest oficjalne zgłoszenie udziału w konkursie drogą
mailową na adres: bielany@zow.pl lub faksem fax.; 22 669 68 56, (do 10.10.2011 r.,
wg załączonej karty zgłoszenia) oraz wzięcie udziału w warsztatach edukacyjnych
(po 3 dzieci z placówki pod opieką wychowawcy, nauczyciela, instruktora).

Cele konkursu:
- zwiększenie wrażliwości młodych ludzi na potrzeby innych, kierując się myślą
pedagogiczną Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „oddaj to, coś wziął” czyli „ktoś pomógł
Tobie- Ty możesz pomóc innym”).
- rozwijanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży objętych opieką
placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Cele te zostaną zrealizowane poprzez:
- zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci - przedstawicieli placówek,
- uświadomienie dzieciom idei akcji „Korek” i zachęcenie ich do aktywnego w niej
uczestnictwa,
- wyłonienie plakatów o tematyce ekologicznej zasługujących na szczególną uwagę,
- zorganizowanie okresowej wystawy prac w siedzibie Telekomunikacji Polskiej,
ul. Twarda 18 w Warszawie (zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca wystawy).

Wymogi techniczne dotyczące plakatów:
1. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze technicznym
formatu A2 (brystol o wymiarach 420 mm x 594 mm).
2. Plakat może składać się z wyrazów (w oprawie plastycznej) albo rysunków
lub z kombinacji wyrazów lub rysunków.
3. Można oprócz przeróżnych technik plastycznych (przy czym prosimy, aby pastele
były odpowiednio zabezpieczone np. lakierem do włosów) wykorzystać różne „odpady”
ekologiczne nadając im w ten sposób drugie życie.
4. Na rewersie naklejonym na odwrocie pracy muszą znaleźć się następujące dane:
- imię i nazwisko uczestnika,
- wiek uczestnika,
- nazwa i adres placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- imię i nazwisko wychowawcy – opiekuna wspierającego uczestnika w czasie
konkursu,
- kontakt do placówki: adres mailowy i telefon,
- kontakt do opiekuna: adres mailowy i telefon.
5. Wszystkie prace zgłoszone na konkurs oraz prawa autorskie przechodzą
na własność organizatorów.
6. Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu i zgodą na filmowanie,
fotografowanie oraz publikowanie plakatów i wizerunku uczestników.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany terminów.
Wymogi formalne:
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę związaną z tematem konkursu
– maksymalnie 6 prac z placówki (jeżeli chętnych do udziału w konkursie będzie więcejprosimy o kontakt telefoniczny: tel. 22 669 68 56)
Prace dzieci wykonują samodzielnie.
Prosimy o dokumentację fotograficzną z pracy dzieci (mogą być to 4 zdjęcia
zmniejszone i przesłane na nasz adres mailowy bielany@zow.pl lub dostarczone
na płycie DVD w dniu dostarczania prac dzieci).
Kalendarium konkursu:
 Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.10.2011 r. będącym dniem św. Franciszka
z Asyżu-patrona ekologów.
 Oficjalnego zgłoszenia należy dokonać do dnia 10.10.2011 r. drogą mailową na
adres bielany@zow.pl lub faksem pod numer: 22 669 68 56.
 W dniu 11.10.2011 r. w godzinach 15.30-17.00 odbędą się warsztaty
edukacyjne (w Ognisku Bielany, ul. Broniewskiego 56 a). Informacja o ogłoszeniu
konkursu wraz z regulaminem znajduje się również na stronie internetowej pod
adresem: www.zow.pl .
 Prace konkursowe należy przekazać ostatecznie do dnia 15 11. 2011 r.
do Ogniska Bielany, ul. Broniewskiego 56 a, tel. 22 669 68 56 (w godzinach
10-18.) Prace można przekazywać również we wcześniejszych terminach od
poniedziałku do piątku.
 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom konkursu
nastąpi w Ognisku „Bielany” przy ul. Broniewskiego 56a dnia 22.11.2011 r.
o godzinie 15.30. W tym dniu będzie można też obejrzeć galerię prac
stworzonych przez uczestników konkursu. Dołożymy wszelkich starań, aby
każda praca i wysiłek podopiecznych zostały nagrodzone.

WAŻNE !
Bilet wstępu na tę uroczystość będzie stanowić 100 korków z każdej placówki
(„bilet zbiorowy”) oraz dla gości indywidualnych 50 korków indywidualnie („bilet
indywidualny”). Można oczywiście przynieść korków o wiele więcej…

☺
Konkurs na plakat ekologiczny jest integralną częścią kampanii ekologicznej „Akcja
Korek”, która trwa nieprzerwanie w Zespole Ognisk Wychowawczych
im. K. Lisieckiego „Dziadka” od 2009 roku.
Osoby do kontaktu:
Alicja Sołtyka-Kamińska,
Ewa Hunkiewicz,
Wisława Balas.
telefon:22 669 68 56, 695 289 684
e-mail: bielany@zow.pl

