Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Konkurs

Program
konkursu plastycznego na komiks pt.
MOJA PLANETA - DOM

1.
Ogłoszenie konkursu - 2 czerwca 2017 roku.
Informacja i dokumenty dotyczące konkursu, zostaną przekazane dzieciom i ich opiekunom,
zaproszonym do Warszawy na Dzień Dziecka. W tym dniu zostaną umieszczone również na stronie
internetowej organizatora - Stowarzyszenia Otwarte Drzwi www.otwartedrzwi.pl, przekazane drogą
mailową do mazowieckich centr pomocy rodzinie, dzieci i rodzin wspieranych przez stowarzyszenie oraz
placówek oświatowych.
2.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie - od 5 czerwca do 20 września 2017 roku,
W tym czasie organizator przyjmuje pisemne deklaracje uczestnictwa w konkursie. Zgłoszenie należy
przesłać droga mailową bezpośrednio na adres organizatora: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl, lub za
pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub
lokalnej szkoły/przedszkola. Wzór zgłoszenia będzie dostępny na stronie internetowej organizatora
www.otwartedrzwi.pl od dnia 2 czerwca 2017 roku.
3.
Ostateczny termin składania prac - 20 listopada 2017 roku, do godz. 16.00.
Prace przyjmowane będą przez organizatora przez cały okres trwania konkursu.
Miejsce składania prac, to Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa.
W przypadku przesłania komiksu pocztą, liczy się data nadania przesyłki.
4.
Ocena prac konkursowych:
- ocenie będą podlegać prace, które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie,
- ocenie będzie podlegać: zgodność prac z niniejszym regulaminem, poprawność merytoryczna
(zgodność prac z tematem i celem konkursu), kreatywność, czytelność przekazu, estetyka wykonania,
walory artystyczne oraz tekst,
- prace będzie oceniać jury powołane przez organizatora,
- zakończenie prac jury nastąpi do dnia 30 listopada. Jury wyłoni trzy najlepsze prace indywidualne
i trzy prace zbiorowe (rodzinne).
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5.
Finał konkursu – 15 grudnia 2017 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 grudnia w Warszawie, podczas uroczystości świątecznej
pt. Mikołaju-Mam Dom, będącej finałem VII edycji kampanii promującej odpowiedzialne rodzicielstwo
i pieczę zastępczą.
Dla autorów trzech najlepszych komiksów przewidziane są atrakcyjne nagrody, których fundatorami
będą darczyńcy Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i
podziękowania za udział w konkursie.

Uwaga:
w czasie trwania konkursu, organizator służy wszystkim uczestnikom poradą i informacją.
Pytania należy kierować drogą mailową na adres: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl .
Tytuł e-maila: KONKURS NA KOMIKS.
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