
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 
zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym 

Szczegóły konkursu u wychowawców!

Prace na konkurs zbierane będą do 28 lutego 2016 roku.

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody - między innymi: 
rower, hulajnogi, sprzęt sportowy, plecaki, gry edukacyjne.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia!

Temat konkursu porusza bardzo ważną sferę 
wrażliwości wobec zwierząt, które spotykamy 
w codziennym życiu oraz relacjach, jakie z nimi 
budujemy. 

Organizatorzy czekają na prace, które opowiedzą 
o Waszych czworonożnych przyjaciołach, 
emocjach i historiach związanych ze spotykanymi 
w mieście zwierzętami  lub o potrzebie posiadania 
wymarzonego zwierzaka.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: 
plakat ilustrujący hasło „Chronimy 
zwierzęta w mieście” wykonany 
dowolną techniką plastyczną.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU PLASTYCZNEGO

podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

(imię i nazwisko)

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA:

WIEK UCZESTNIKA:

NAZWA PRZEDSZKOLA:

MAIL KONTAKTOWY:

TELEFON DO RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Szkoła Podstawowa 
Towarzystwa Edukacyjnego Vizja
ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa
tel. 605-160-000
e-mail: wawer@tevizja.pl



CELE KONKURSU:
 działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 

 rozwijanie wiedzy na temat ochrony zwierząt

 promowanie akcji wolontariatu na rzecz zwierząt

 objęcie ochroną i opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt

 wspieranie ośrodków zajmujących się działaniem na rzecz zwierząt

ORGANIZATOR:  
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA

Oddział Warszawa Wawer

ul. Patriotów 148, 04-839 Warszawa

E-mail: wawer@tevizja.pl

www: www.tevizja.pl

Tel. Kom.: 605-160-000

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli na terenie miasta Warszawy i okolic.

2. Uczestnicy konkursu wykonują plakat związany z hasłem “Chronimy zwierzęta w mieście”  w formacie 

A4 lub A3; 

3. Prace powinny być wykonane ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi. 

 Uwaga: Prace powinny być wykonane w technice umożliwiającej powieszenie pracy na tablicy 

korkowej. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace wykonane w technice komputerowej.

4.Prace nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych 

plakatów na w/w temat.

5. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje DRUKOWANYMI LITERAMI: 

a. imię i nazwisko autora, 

b. wiek 

c. nazwa przedszkola 

d. Mail kontaktowy i telefon do rodziców/ opiekunów prawnych

e. Podpisane: OŚWIADCZENIE

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ... (imię i nazwisko)”

6. Plakat należy włożyć do sztywnej koperty lub pudełka, podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika 

i zostawić w wyznaczonym przez organizatora miejscu w swojej placówce.

7. TERMIN ODDANIA PRAC: 28.02 2016r. 

8. Wybrani Laureaci zostaną zaproszeni na wręczenie nagród. Wszyscy Laureaci otrzymają dyplomy 

uczestnictwa.

9. KRYTERIA OCENIANIA PRAC: 

 Komisja konkursowa powołana przez organizatorów, podczas oceny prac będzie uwzględniać: 

a. samodzielność i estetykę wykonania

b. poziom artystyczny pracy (technika)

c. oryginalność, pomysłowość

10. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace, zostaną zaprezentowane podczas wręczania nagród.

11. Uwagi końcowe:

a. Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatorów. 

b. Prace nienagrodzone można odebrać w sekretariacie szkoły po rozstrzygnięciu konkursu w terminie 

do 20.03.2016.

c. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich. 

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej: www.tevizja.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


