SZKOŁY i DOMY KULTURY zapraszamy do udziału
w 3. edycji konkursu plastycznego na projekt
znaczka pocztowego

ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez
uczniów projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie sady ze starymi odmianami drzew owocowych, uprawiane metodami ekologicznymi, ograniczającymi negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z ideą
„Przywróćmy tradycyjne sady”.

Trzy najlepsze
prace konkursowe
zostaną wydane przez
Pocztę Polską jako
znaczki pocztowe.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Młodzież w wieku 10–19 lat;
Klasy 4-8 szkół podstawowych, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne;
Domy Kultury;
Nauczyciele/Opiekunowie, którzy wcielą się w role
Koordynatorów konkursu na terenie danej placówki.

TERMINARZ KONKURSU
Rejestracja Szkół i Domów Kultury na stronie
www.oczamimlodych.pl trwa do 19 marca 2019 roku.
Na najlepsze prace wyłonione w wewnętrznym
konkursie czekamy do 14 maja 2019 roku.

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 tysięcy egzemplarzy.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
ETAP WEWNĘTRZNY
Koordynator na terenie swojej placówki zorganizuje
zajęcia dotyczące tradycyjnych sadów oraz
wewnętrzny konkurs, w którym zostaną wyłonione
maksymalnie trzy najlepsze prace.
Etap kończy się przesłaniem raportu z przeprowadzonych zajęć i konkursu.
ETAP ZEWNĘTRZNY:
Koordynator przesyła trzy najlepsze prace
organizatorom konkursu „Świat oczami młodych”.
Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie
konkursu.
UWAGA! Wszelkie materiały pomocnicze do przeprowadzenia etapu wewnętrznego, w tym wytyczne
do tworzenia prac konkursowych, znajdują się na
stronie konkursu: www.oczamimlodych.pl

WIĘCEJ INFORMACJI: www.oczamimlodych.pl | 507 006 579 | oczamimlodych@fundacjabos.pl
ZAPRASZAMY również do udziału
w innym projekcie Fundacji BOŚ:
Zapisz szkołę do
konkursu i zdobądź
grant na założenie
sadu owocowego!

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty
mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji
BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów
potrzebnych do pracy.

Na zgłoszenie czekamy
do 28 lutego 2019 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.tradycyjnysad.pl | 507 006 579 | tradycyjnysad@fundacjabos.pl

