„Czym dla Ciebie jest wolontariat?” –
KONKURS plastyczny !!!
Portal Fakty Oświęcim wraz z parkiem rozrywki Energylandia zapraszają dzieci i młodzież do
konkursu plastycznego „Czym dla Ciebie jest wolontariat?”

Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych
obrazujących wyobrażenie wolontariatu
(czym według Ciebie jest wolontariat)
Prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie.
Format pracy – A3 (duży blok).
W lewym dolnym rogu każdej pracy powinno znajdować się: imię i nazwisko uczestnika konkursu, podanie
klasy, a także nazwa placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.
Kryterium oceny prac będą podlegać samodzielność, walory artystyczne, estetyczne i pomysłowość.

Prace należy złożyć u pedagogów szkolnych p. K. Filip lub B. Borowczyk do 31 października.

Zapraszamy do udziału !!! 

Nagrody

112 nagród ufunduje park rozrywki Energylandia w Zatorze. Organizator powoła niezależne jury w skład którego będzie wchodzić reprezentant
MOWP, eFO i HRAP, które przyzna następujące nagrody:
– każdej kategorii – za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe – bilety do Energylandii na kolejny sezon
– każdej kategorii – po 25 wyróżnień – prezenty od Energylandii
Nagroda specjalna

Przedszkole lub szkoła, która zgłosi najwięcej prac będzie gościła przedstawicieli drużyny HRAP. Reprezentanci Hokejowej Reprezentanci
Artystów Polskich w ustalonym wcześniej terminie opowiedzą – czym dla nich jest wolontariat, a także odpowiedzą na wszystkie pytania
artystów, a także wykonają z nimi pamiątkowe zdjęcia.
Hokejową Reprezentację Artystów Polskich tworzą między innymi pomysłodawca i współtwórca HRAP-u Mariusz Gabrek, aktor filmowy i
teatralny Mateusz Dewera, aktor Bogdan Kalus, Wiesław Tupaczewski i Andrzej Tomanek z Kabaretu OT.TO, dziennikarz RMF FM Tomasz
Olbratowski, Jacek Alexander Łaszczok, satyryk, muzyk, kompozytor i tekściarz Adam Grzanka, Andrzej “Gromee” Gromala z RMF MAXXX,
menedżer zespołu Cree Tomasz Lebuda, były bramkarz Tomasz Rajski, artystka kabaretowa i aktorka Ewa Błachnio, wokalistka zespołu
Brathanki Agnieszka Dyk , Bartek Demczuk, Robert Korólczyk, Łukasz Kaczmarczyk czy Mateusz Banaszkiewicz z Kabaretu Młodych Panów,
Jerzy Dudek – były bramkarz Reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz Mariusz Czerkawski, którego nie trzeba przedstawiać fanom hokeja na
lodzie.
Odbiór nagród

Odbiór nagród rzeczowych odbędzie się tylko i wyłącznie 9 listopada podczas meczu charytatywnego – w hali lodowej MOSIR Oświęcim,
w godzinach 16-19.

Link do regulaminu:
https://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/edukacja/czym-dla-ciebie-jest-wolontariat-do-wygrania-az-112-nagrod-od-energylandii/
Karta zgłoszenia:
https://faktyoswiecim.pl/wp-content/uploads/2019/10/karta-zgloszeniowa.pdf

