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przygotowanie projektu maskotki Siekierkowskiej,
rozwijanie zdolności i kreatywności mieszkańców Siekierek,
promocja Siekierek i aktywizacja ich mieszkańców,
aktywne włączenie uczestników Konkursu w świętowanie jubileuszu
10. lat istnienia siekierkowskiej partnerstwa lokalnego.

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie twórczego, samodzielnego, projektu
siekierkowskiej maskotki w formie pracy plastycznej lub grafiki komputerowej.
Maskotka powinna promować Siekierki i nawiązywać do elementów charakterystycznych dla siekierkowskiej przestrzeni np. z przyrody, architektury czy historii.
Dwuosobowe zespoły rodzinne (dziecko i dorosły) mieszkające na warszawskich
Siekierkach
• Projekt maskotki w formie pracy plastycznej może być wykonany w dowolnej
technice (np. farby, kredki, pastele, wycinanki, techniki mieszane itp.), ale
tylko w formie płaskiej i w rozmiarze kartki max. A4.
• Projekty w formie grafiki komputerowej przyjmowane są tylko w plikach zamkniętych pdf.
• Do projektu musi być dołączony formularz zgłoszenia, w którym zawarty
będzie opis projektu.
• Każda przedstawiona do Konkursu maskotka musi posiadać nazwę.
• Zespoły rodzinne biorące udział w Konkursie mogą zgłosić tylko jeden projekt.
• Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie projektu maskotki wraz z
formularzem zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia
2022 r. do biura Fundacji BO WARTO (ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3) – prace plastyczne lub na adres mailowy biuro@fundacjabowarto.pl – grafika komputerowa.
• Każdy projekt w formie pracy plastycznej powinien być z tyłu czytelnie
podpisany zawierając imiona i nazwisko/nazwiska autorów, telefon lub
mail kontaktowy. Pliki z grafiką konkursową i zgłoszenia muszą w nazwie
zawierać nazwisko autorów.
• Prace bez pełnych danych nie będą oceniane.
• Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów:
► pomysłowość oraz kreatywność maskotki, w tym nazwy
► nawiązanie projektu maskotki do Siekierek
► walory artystyczne pracy (kompozycja, gama kolorystyczna, jakość wykonania).
Zwycięży jeden projekt, według którego wykonywane będą siekierkowskie
maskotki jubileuszowe podczas tegorocznego Święta Siekierek (wrzesień). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjabowarto.pl lub na
fundacyjnym FB do dnia 10 września 2022 r.
Decyzje jurorów oceniających projekty są nieodwołalne.
Laureaci KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy podczas XI Święta
Siekierek, a wykonane według zwycięskiego projektu maskotki będą przekazywane lokalnym partnerom i sponsorom.
• wszystkie prace biorące udział w KONKURSIE pozostaną własnością organizatora,
• organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Fundacja BO WARTO
00-713 Warszawa, ul. Batalionu AK Bałtyk 7/U3, www.fundacjabowarto.pl
tel.: 602- 228-732, e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl
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