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PRACE KONKURSOWE

WYTYCZNE DLA KOORDYNATORÓW

Ogłaszając konkurs należy przekazać młodzieży wytyczne według, których powinni przygotować prace.

Młodzież powinna przygotować prace konkursowe według następujących wytycznych:
TEMATYKA PRAC: powinny przedstawiać konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy Klimat”;
TECHNIKA WYKONANIA PRACY: na papierze, dowolna, ale taka, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami,
ołówkiem itp.
ORIENTACJA: pozioma;
FORMAT: 25 cm szerokości i 18,5 cm wysokości, praca może być przygotowana w specjalnie przygotowanym szablonie, który
znajduje się na stronie konkursu;
TYTUŁ PRACY: autor musi nadać pracy tytuł, powinien on być inny niż hasło przewodnie konkursu tj. „Ratujemy klimat”, maksymalnie 30 znaków ze spacjami;
OPIS KONCEPCJI: autor musi stworzyć krótki opis swojej pracy, maksymalnie na 600 znaków ze spacjami;
NA PRACY NIE POWINNO BYĆ: nominału znaczka, napisu "Polska", napisu "PWPW", nazwiska autora, dużych napisów,
znaków towarowych, różnych marek;

PRZYJMUJĄC PRACE OD MŁODZIEŻY NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY SPEŁNIAJĄ ONE POWYŻSZE WYTYCZNE.
DO PRACY POWINIEN bYĆ DOŁĄCZoNY JEJ TYTUŁ, OPIS oraz DANE AUTORA, a także jego zgoda.
PRZESYŁANIE PRACY DO ETAPU OGÓLNOPOlSKIEGO:
• do etapu ogólnoposkiego można zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe z jednej placówki.
• prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem PANELU KOORDYNATORA.
• kompletna praca powinna składać się ze:
• skanu pracy,
• tytułu i opisu pracy,
• imienia, nazwiska i wieku autora,
• skanu zgody autora, w przypadku niepełnoletnich osób również opiekuna prawnego - oryginał należy przesłac pocztą
• wymagania techniczne skanów prac: plik typu JPG, szerokość 800 pikseli.
• wymagania techniczne skanów zgód: plik typu JPG lub PDF.
• należy zachować oryginały przesłanych prac - wszyscy laureaci konkursu są zobowiązani do przesłania oryginałów.
Prace konkursowe do etapu ogólnopolskiego należy
przesłać przez PANEL KOORDYNATORA
do 23 maja 2018 roku.

Oryginały zgód autorów należy przesłać POCZTĄ
do 6 czerwca 2018 roku.

przydatne pliki:

•
•
•
•

szablon pracy
instrukcja przesyłania prac konkursowych
zgoda niepełnoletniego autora
zgoda pełnoletniego autora

Wszystkie pliki znajdują się na stronie:
oczamimlodych.pl/jak-zaprojektowac-znaczek

www.oczamimlodych.pl

