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Dzieci kochają Słonie - Słonie kochają dzieci 

Regulamin konkursu 

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na temat: Dzieci kochają Słonie- 

    Słonie kochają Dzieci 

3. Technika prac jest dowolna (np. rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanki, techniki 

    mieszane). 

4. Prace wykonywać można tylko indywidualnie. Prace zbiorowe nie będą oceniane przez jury. 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

  - przedszkolaki 

 - uczniowie szkół podstawowych 

6. Hospicjum powoła komisję, której zadaniem będzie wyłonienie ich zdaniem najlepszych prac.  

7. Pod uwagę brany będzie czas dostarczenia prac do Hospicjum. Prace, które dotrą po terminie 

    wyznaczonym nie będą brane pod uwagę.  

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy przesyłanej 

    na konkurs Etykietki Uczestnika ( do pobrania poniżej) 

9. Opiekunowie zobowiązani są do  uzupełnienia Karty Konkursowej ( do pobrania poniżej) 

10. Prace bez  Etykietki Uczestnika oraz Karty Konkursowej nie będą oceniane przez jury.  

11. Etykietka Uczestnika/  Karty Konkursowe powinny zostać wypełnione drukowanymi literami.  

 

Prace można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:   

Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej, ul. Jagiellońska 28 96-100 Skierniewice 

Termin nadsyłania prac mija:   8 maja 2017 roku 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY  

 

P.S. Czy wiecie, że słonie to zwierzęta, które najdłużej spośród istot żywych opłakują stratę 

bliskich? To dlatego tak bardzo je kochamy, bo one kochają nas…  
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Drodzy uczestnicy,  

 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym konkursem plastycznym w roku poprzednim 

próbujemy usprawnić działania przy segregacji prac, ocenianiu i przede wszystkim wysyłce nagród 

i dyplomów.  Edycja konkursu w roku 2016 pokazała nam siłę Internetu oraz portalu 

społecznościowego Facebook - prace przybyły do nas z różnych zakątków naszego kraju.  

W tegorocznej edycji wprowadziliśmy w regulaminie dodatkowe punkty:  

- Etykietkę Uczestnika  

- Karty Konkursowe.  

Mają one wyeliminować problemy z roku poprzedniego: problem z rozczytaniem nazwisk,  

czy też brak wszelkich danych na odwrocie prac. Wierzymy, że tegoroczna edycja wraz z tymi 

dodatkowymi wymaganiami pomoże nam w sprawniejszym i szybszym wysyłaniu nagród.  

Mamy nadzieje, że te nowe punkty nie będą wprowadzały zamętu i nie zniechęcą do udziału  

w konkursie.  

 

Pozdrawiamy,  

 

Stowarzyszenie Hospicjum 

 

 

 

 


