REGULAMIN KONKURSU
Ilustracja do wiersza – M. Siekierskiej „Historia prawdziwa”
organizowanego przez „Fundację JAK PIES Z KOTEM”
Przepisy ogólne
1. Konkurs Ilustracja do wiersza – M. Siekierskiej „Historia prawdziwa” został zorganizowany przez
Fundację JAK PIES Z KOTEM. Inspiracją dla autorki była prawdziwa historia jednej podopiecznych
fundacji, która po pobycie pod naszą opieką znalazła nowy dom.
2. Celem konkursu jest kształtowanie opiekuńczych postaw w stosunku do zwierząt bezdomnych.
Praca polega na zilustrowaniu treści wiersza przytoczonego poniżej:
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych prac dokona Jury w osobie Zarządu Fundacji JAK PIES ZKOTEM. Decyzje Jury są
ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację.
6. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Jury konkursu.
7. Złożenie pracy oznacza udzielenie zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne,
w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych prac w różnych publikacjach,
w mediach oraz w wydawnictwach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.
8. Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej
publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą oceniane.

I . Konkurs dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych i gimnazjów.
Format: A4, A3
Technika: płaska, bez materiałów sypkich i plasteliny (rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarela,
plakatówka, collage, wyklejanka, techniki mieszane, grafika komputerowa).





Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy.
Praca powinna mieć walory edukacyjne. Praca może również zawierać elementy tekstowe i mieć
np. formę komiksu.
Inne kryteria oceny:
o zgodność z tematem,
o estetyka wykonania,
o efekt wizualny.

II. Konkurs plastyczny dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I -III szkół podstawowych.
Format: A4
Technika: płaska, bez materiałów sypkich i plasteliny (rysunek ołówkiem, piórkiem, akwarela,
plakatówka, collage, wyklejanka, techniki mieszane).





Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu będzie miało znaczący wpływ na ocenę pracy. Praca
powinna mieć walory edukacyjne. Praca może również zawierać elementy tekstowe i mieć np.
formę komiksu.
Inne kryteria oceny:
o zgodność z tematem,
o estetyka wykonania,
o efekt wizualny.

Przepisy szczegółowe
1. Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę.
2. Prace plastyczne należy składać do wychowawców do 20 maja 2019r.
3. Do prac należy dołączyć informacje dotyczące autora: imię i nazwisko, wiek oraz e-mail kontaktowy.
Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Terminarz
1. Prace należy przesłać do FUNDACJI w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 roku.
2. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia z nadesłanych zgłoszeń. Jury decyduje
o przyznaniu nagród i wyróżnień.
4. Ocena prezentacji przez Jury nastąpi w terminie do 5 czerwca 2019 r.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wyniki konkursu i nagrody zostaną wręczone 9 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego przy
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.
Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz organizator konkursu.
Jury:
Olga Grąziewicz – prezes Fundacji JAK PIES Z KOTEM
Anna Walentynowicz – zastępca prezesa Fundacji JAK PIES Z KOTEM
Monika Płaza – sekretarz oraz skarbnik Fundacji JAK PIES Z KOTEM

Historia prawdziwa
W Tomczycach na działkach do Ziutka i Hani
Przyszła jakaś starsza, roztrzęsiona pani.
Miała tu odpocząć gdzie cisza i słońce
Ale, jakaś psina przy domku się plącze.
Nie da się odgonić, ale to nie wszystkoW kącie na gałganach kopie legowisko.

Pani psa nie miała w całym życiu swoim
A tu taki problem, że aż głowa boli.
Ludzie poradzili, by do tego domu
Przyszła, bo na pewno zechcą jej tu pomóc.

Hania obiecała dzwonić do Warszawy
Ma schronisko miejsce?- to nie będzie sprawy.
Lecz nazajutrz pani oczom swym nie wierzy,
Bo przy psie w gałganach pięć szczeniaczków leży!!!

Powiem tylko krótko, co się stało potemPsy znalazły przystań. Zwie się „JAK PIES Z KOTEM”

Szczeniaczki są śliczne, co na zdjęciu widać
A zaradna sunia ma już imię – FIGA

Skończyła się wreszcie jej o życie walka,
Gdy głodna i szczenna snuła się po działkach.
Teraz każdy z piesków na jedno wciąż czeka,
By trafić do domu dobrego człowieka…
/Maria Siekierska/

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………..…..
Klasa ……………………
Wiek ……………………
E- mail kontaktowy ……………………………..………………………………………………………………….…………..

OŚWIADCZENIE
Fundacja JAK PIES Z KOTEM deklaruje, że dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane i jednocześnie informuje, że macie Państwo prawo dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, jednocześnie jej niewyrażenie wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału Pani / Pana dziecka w
konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację JAK PIES Z KOTEM.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie plastycznym
organizowanym przez Fundację JAK PIES Z KOTEM. W związku z powyższym wyrażam zgodę na
publikowanie na stronie internetowej Fundacji JAK PIES Z KOTEM zdjęcia pracy oraz imienia i nazwiska
mojego dziecka wraz z uzyskanym wynikiem – miejscem lub zdobytym wyróżnieniem. Wyrażam zgodę na
publikowanie pracy i wykorzystywanie jej w celach statutowych fundacji.

……….……………………..…...
(miejscowość, data)

…………………………….……………………………………………………………………………….
(czytelnie imię i nazwisko rodzica)

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

