Zapraszamy SZKOŁY i OŚRODKI KULTURY do udziału w konkursie.

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

ZADANIE KONKURSOWE

Przygotowanie projektu znaczka
pocztowego, który przedstawiać będzie
wolontariat w różnych aspektach: idee
jakie ze sobą niesie, przykłady działań
wolontariackich, a także korzyści
zarówno dla beneficjentów jak
i samych wolontariuszy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

• Dzieci i młodzież w wieku 7–19 lat;
• Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
• Ośrodki Kultury;
• Nauczyciele/Opiekunowie, którzy wcielą
się w role Koordynatorów konkursu na
terenie danej Szkoły lub Ośrodka Kultury.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH ETAPACH.
ETAP WEWNĘTRZNY – przeprowadza go koordynator
konkursu na terenie danej placówki:
• Wybranie koordynatora konkursu;
Rejestracja placówki na stronie konkursu;
• Ogłoszenie konkursu i jego promocja na
terenie placówki;
• Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
dotyczących wolontariatu;
• Organizacja konkursu wewnętrznego
i wybranie maksymalnie 3 najlepszych prac;
• Przesłanie raportu z przebiegu zajęć
edukacyjnych i konkursu;

ETAP OGÓLNOPOSKI:
• Przesłanie maksymalnie
3 najlepszych prac z danej
placówki – koordynator przesyła
ich skany za pośrednictwem
strony konkursu;
• Prezentacja wszystkich prac na
stronie konkursu;
• Posiedzenie Komisji Sędziowskiej,
która oceni wszystkie prace
i przyzna nagrody;
• Ogłoszenie wyników konkursu;

PLACÓWKI BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE MOGĄ PRZEPROWADZIĆ
CAŁY ETAP WEWNĘTRZNY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU.
TRZY NAJLEPSZE PRACE KONKURSOWE
ZOSTANĄ WYDANE
W FORMIE ZNACZKÓW POCZTOWYCH
PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ
CO MOŻNA WYGRAĆ?

Prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej,
która przyzna 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.
Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych!
Dodatkowo trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami
ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych
w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Koordynator: Maria Jakubowska
oczamimlodych.pl | oczamimlodych@fundacjabos.pl

PATRONI
HONOROWI:

TERMINARZ KONKURSU

Rejestracja Szkół i Ośrodków
Kultury na stronie
oczamimlodych.pl trwa
do 30 kwietnia 2020 roku.
Na najlepsze prace
wyłonione w wewnętrznym
konkursie czekamy
do 5 czerwca 2020 roku.

UWAGA!

Szczegółowe informacje,
wytyczne do tworzenia prac
konkursowych, materiały
pomocnicze znajdują się
na stronie konkursu:
oczamimlodych.pl

