ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
podczas Akcji Honorowego Oddawania krwi w dniu 26 czerwca 2022r.
na parkingu przy Parafii Kociszew

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ ODDAJ KREW – TO DZIECINNIE PROSTE”
Organizatorzy:
1. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Elektrowni Bełchatów
2. Parafia Kociszew
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie
Przedmiotem konkursu jest:
Wykonanie pracy plastycznej płaskiej prezentującej ideę Honorowego Oddawania Krwi
Cele konkursu:
1. Promowanie idei honorowego oddawania krwi wśród lokalnej społeczności.
2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 9 lat.
2. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w dowolnym formacie
3. Praca może być wykonana dowolną techniką.
4. Prace dzieci wykonują w czasie akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 26 czerwca 2022r.
w godzinach 10.00 – 13.00 w przygotowanym dla dzieci kąciku plastycznym zorganizowanym
przy AMBULANSIE.
Ocena prac:
1. Organizatorzy ocenią prace pod względem: zgodności pracy z tematem, estetyki, samodzielności
i staranności wykonania, pomysłowości, wrażeń artystycznych.
2. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie podczas akcji oraz na stronie internetowej
szkoły i Facebooku Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów.
Wręczenie nagród
1. Nagrody zostaną wręczone podczas akcji Honorowego Oddawania Krwi w godz. 10.00 – 13.00
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PCK Oddział Rejonowy
Bełchatów i Parafię Kociszew.
Uwagi końcowe:
1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
3. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają ocenie).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania prac bez zgody autora.
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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ ODDAJ KREW – TO DZIECINNIE PROSTE”
Organizatorzy:
4. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Elektrowni Bełchatów
5. Parafia Kociszew
6. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie
Przedmiotem konkursu jest:
Wykonanie pracy plastycznej płaskiej prezentującej ideę Honorowego Oddawania Krwi
Cele konkursu:
3. Promowanie idei honorowego oddawania krwi wśród lokalnej społeczności.
4. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych.
Warunki uczestnictwa:
5. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 9 lat.
6. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w dowolnym formacie
7. Praca może być wykonana dowolną techniką.
8. Prace dzieci wykonują w czasie akcji Honorowego Oddawania Krwi w dniu 26 czerwca 2022r.
w godzinach 10.00 – 13.00 w przygotowanym dla dzieci kąciku plastycznym zorganizowanym
przy AMBULANSIE.
Ocena prac:
3. Organizatorzy ocenią prace pod względem: zgodności pracy z tematem, estetyki, samodzielności
i staranności wykonania, pomysłowości, wrażeń artystycznych.
4. Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na wystawie podczas akcji oraz na stronie internetowej
szkoły i Facebooku Klubu HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów.
Wręczenie nagród
3. Nagrody zostaną wręczone podczas akcji Honorowego Oddawania Krwi w godz. 10.00 – 13.00
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PCK Oddział Rejonowy
Bełchatów i Parafię Kociszew.
Uwagi końcowe:
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
7. Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają ocenie).
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania prac bez zgody autora.
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