
Zapraszam do udziału w konkursie o wolontariacie, czyli pomaganiu w szerokim znaczeniu. 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z naszej szkoły. Jest to zewnętrzny konkurs, 
to znaczy, że walczymy o poważne nagrody (w szkole wybierzemy trzy prace, które przejdą dalej). 
Skany prac można przesyłać e-maila kasia0980@poczta.onet.pl (Katarzyna Ormańczyk-
koordynator konkursu). Do 30 maja. Jeśli ktoś nie ma możliwości zeskanowania, wówczas możemy
się umówić osobiście na odbiór pracy. 

Oto link do lekcji o wolontariacie, który każdy otrzymał na emaila. Jest to lekcja w formie 
prezentacji interaktywnej.  Należy klikać w pulsujące elementy. 

https://view.genial.ly/5eb572e3639bfa0d0fdc0d01/presentation-magia-wolontariatu 

Konkurs! Uwaga konkurs!

Ogłaszam konkurs, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. 
Świat Oczami Młodych
Jest to 4. edycja konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego

JAK MA WYGLĄDAĆ PRACA KONKURSOWA?

Praca powinna być ilustracją do hasła "Wolontariat". Powinna przedstawiać wolontariat w różnych 
aspektach tj. idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno 
dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.

TYLKO FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji poziomej.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie 
przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. praca musi dać się zeskanować. Pamiętajcie to 
nie mogą być zdjęcia.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:
- ramki
- napisów
- podpisu autora
- nominału znaczka
- napisu "Polska"
- napisu "PWPW"
- znaków towarowych, logotypów
To ma być sama ilustracja. Twoje wyobrażenie o wolontariacie.

Zatytułuj swoją pracę, możesz wykorzystać 30 znaków (ze spacjami).

Uwaga! Nie wolno wpisywać tytułu pracy ani żadnych podpisów w obrębie ilustracji. Można ją 
podpisać na odwrocie, ewentualnie na osobnej kartce.

Gotową pracę należy przekazać na maila: kasia0980@poczta.onet.pl w formie skanu lub osobiście 
po wcześniejszym umówieniu, koordynatorem konkursu w naszej szkole jest Pani Katarzyna 
Ormańczyk.

W szkole odbędzie się najpierw konkurs wewnętrzny i spośród przesłanych prac jury wybierze trzy 
prace, które wezmą udział w konkursie głównym.

https://view.genial.ly/5eb572e3639bfa0d0fdc0d01/presentation-magia-wolontariatu

