Regulamin udziału w konkursie plastycznym
„Uwaga! Dobry Pies!”

I
Organizator
Konkurs plastyczny „Uwaga! Dobry Pies” jest realizowany w ramach projektu
edukacyjnego „Uwaga! Dobry Pies” przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom z
siedzibą w 05-077 Warszawa-Wesoła, ul Diamentowa 1/7, NIP 5252431067 ,
REGON: 141368423 , zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000302303, zwane dalej Organizatorem.

II
Cele konkursu
1. Umożliwienie uczniom wykorzystania wiedzy pozyskanej na zajęciach w
działaniu.
2. Kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku psów jako towarzyszy
człowieka.
3. Umożliwienie uczniom swobodnej ekspresji emocji związanych z kontaktem ze
zwierzętami poprzez sztukę.
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III
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych
oraz przedszkoli, w których w okresie od października 2011 do maja 2013
odbyły się zajęcia w ramach projektu „Uwaga! Dobry Pies” (I lub II edycja).
2. Tematyka konkursu obejmuje szeroko rozumiane zasady bezpiecznego i
odpowiedzialnego kontaktu z psami, jak również obecność psa w życiu
człowieka, pod hasłem „Uwaga! Dobry Pies”. Przykładowo: czym dla mnie jest
dobry pies? Dlaczego psy są dobre? Po co człowiek psu i pies człowiekowi?
Dlaczego mój pies jest dobry? Jak wyobrażam sobie dobrego psa?
3. Technika i format prac są dowolne, do wyboru przez uczestnika.
4. W

konkursie

będą

brane

pod

uwagę

wyłącznie

prace

wykonane

indywidualnie.
5. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
5.1.

Imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

5.2.

Placówka, adres, telefon wraz z numerem kierunkowym.

5.3.

Imię i nazwisko nauczyciela bądź opiekuna, pod kierunkiem którego

uczeń wykonał pracę.

IV
Kontakt z Organizatorem
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W razie niejasności związanych z regulaminem, prosimy o kontakt z
koordynatorem projektu „Uwaga! Dobry Pies” – Magdaleną Warońską, tel.
694 049 538.
V
Termin i miejsce składania prac
Termin składania prac: 01.06.2013, w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję
placówki. Prace będą następnie odbierane ze szkół przez wolontariuszy
Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom w terminie do 07.06.2013.
VI
Jury
1. W skład jury wejdą: prezes Stowarzyszenia: Magdalena Nawarecka,
koordynator Projektu: Magdalena Warońska, behawiorysta: Kamil Kędziorek.
2. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej (6 – latki i dzieci
młodsze, 7- latki, 8- latki oraz 9-latki i dzieci starsze).
3. Przewidziane są również wyróżnienia.

VII
Wyniki konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 16 czerwca 2013, podczas Pikniku
podsumowującego II edycję projektu „Uwaga! Dobry Pies”, który odbędzie się na
Polu Mokotowskim, na polanie za Pubem „Lolek”, a następnie zamieszczone na
stronie internetowej projektu: www.uwagadobrypies.pl
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Rozdanie nagród również nastąpi podczas Pikniku.
VIII
Nagrody
W Konkursie przewidziano nagrody ufundowane przez miasto stołeczne
Warszawę i Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom.
IX
Uwagi dodatkowe
1. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków Stowarzyszenia Zwierzęta
Ludziom.
2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
3. Prace przechodzą na własność Organizatora i będą wystawiane podczas
Pikniku podsumowującego projekt „Uwaga! Dobry Pies”, jak również
zamieszczane na stronie internetowej projektu (www.uwagadobrypies.pl) oraz
Stowarzyszenia (www.zwierzetaludziom.pl), a także profilu projektu w portalu
Facebook (http://www.facebook.com/uwagadobrypies).
4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
5. Szkoły lub przedszkola, do których uczęszczają zwycięzcy konkursu oraz
osoby wyróżnione, zostaną powiadomione telefonicznie o miejscu i godzinie
uroczystego rozdania nagród.
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