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§ 1.  
 ORGANIZATOR 

 

Organizatorem II. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”  
jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7/U3. 
 

§ 2. 
CELE  

1. Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
2.  Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia. 
3.  Wyrażanie własnych przeżyć środkami plastycznymi. 
4.  Wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. 

 
 

§ 3. 

UCZESTNICY  
 

 Uczestnikami Projektu będą: 
 

   uczniowie ze szkół podstawowych (kl. IV-V) – I. kategoria wiekowa 

   uczniowie ze szkół podstawowych (kl. VI-VIII) – II. kategoria wiekowa 

   uczniowie ze szkół ponadpodstawowych – III. kategoria wiekowa 
 

 
 

Do oceny konkursowej placówka może wysłać maksymalnie 5 prac z każdej grupy wiekowej. 

 

§ 4.     
TEMATYKA  
 

 

Tematem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU* promującego jedną, wybraną  
z podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wykaz cytatów stanowi załącznik do 
regulaminu). 

 PLAKAT*)  w całości stanowi formę graficzną. Zadrukowywany jest z reguły na całej powierzchni papie-
ru i najczęściej posiada bogatą kolorystykę. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tek-
stowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie. 

 
 

§ 5.  
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
 

 
 

 każda placówka może przesłać na konkurs tylko 5 prac z każdej grupy wiekowej, organizator zachęca 
więc, aby wcześniej przeprowadzić Szkolny Konkurs wyłaniający ww. prace, 

 prace konkursowe powinny być wykonane pastelami lub farbami (forma płaska) na papierze, bry-
stolu, kartonie w formacie minimum A3, 

 prace powinny zawierać w sobie wybraną myśl ks. Kard. St. Wyszyńskiego, może być jej fragment 
(nie mogą to być tylko piękne ilustracje) – musi to być plakat  

 praca powinna  być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie podejmowanego tematu  
 każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, kategoria wie-

kowa,  nazwa i adres reprezentowanej placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem tele-
fonicznym 

 do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do Konkursu oraz 
zgodę Rodziców, prawnych Opiekunów uczestnika na przetwarzanie  danych osobowych i nieodpłatne 
wykorzystanie jego wizerunku (załączniki do regulaminu) wraz z pracami do 15 maja 2021 r. na adres:  
Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7/U3, 00-713 Warszawa 

 
 

Prace niespełniające ww. wymogów nie będą oceniane. 
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§ 6. 
 

 

HARMONOGRAM  
 

do 15 maja 2021 r. Dostarczenie prac konkursowych na adres: Fundacja BO WARTO, 00-713 Warszawa,  
ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3  (decyduje data stempla pocztowego) 
 

do dnia 25 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu - opublikowanie wyników na stronie internetowej Fundacji  
 

 

II połowa czerwca  
2021 r.   

jeśli będą  
obowiązywały obo-

strzenia pandemiczne 
przesunięcie na czas 
do 29 października 

2021 r.    

Wręczenie nagród w Warszawie (jeśli będą zniesione obostrzenia pandemiczne),  
miejsce zostanie podane/potwierdzone w terminie późniejszym. 

  
 

 
 

§ 7. 
JURY  

 

W składach jury pojawią się plastycy, znawcy osoby i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 
przedstawiciele sponsorów i organizatora. 
 

►  oryginalność i interpretacja tematu 
Konkursu  

►  walory artystyczne (kompo-
zycja, gama kolorystyczna, 
technika wykonania) 

► zachowanie zapisów regulamino-
wych 

 

    
      Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 

 

§ 8. 
NAGRODY  

 
Laureaci Konkursów (miejsca od I do III i ewentualne wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali 
uczestnicy oraz opiekunowie i placówki dyplomy i podziękowania. 
 
Zwycięskie i wyróżnione prace będą wyeksponowane podczas zakończenia realizacji Konkursu  
i Projektowych Wystaw pokonkursowych. 

    
      § 9. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
 zmiany regulaminu Konkursu; 

 bezpłatnego rozpowszechniania nadesłanych prac na potrzeby Konkursu, organizacji wystawy  
oraz innych działań statutowych Fundacji 

 
2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 

 
 Fundacja BO WARTO 00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl  
 tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 400 86 46, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

 

http://www.fundacjabowarto.pl/

