Konkurs plastyczny – plakat promujący Fair Trade
Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na temat Sprawiedliwego Handlu
(Fair Trade). Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Sprawiedliwy Handel – idea czy wybór”
współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP.

Przedmiot konkursu.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu, formatu a4 lub a3, zawierającego hasło promujące
Sprawiedliwy Handel.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
Nadesłane prace będą oceniane nie tylko pod względem kryterium wizualnego, ale również pod
względem merytorycznym.
Zweryfikowane będą:
- z punktu widzenia przestrzegania m.in. Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów
południa,
- pod kątem realizacji celów zrównoważonego rozwoju i celów założonych w niniejszym zadaniu.
Plakat może być wykonany dowolną techniką (z wyłączeniem technik przestrzennych):






namalowany farbami np. plakatowymi, olejnymi,
namalowany kredkami,
wyklejony włóczką, kolorowym papierem, materiałami z recyclingu,
patchwork,
inną techniką rękodzielniczą.

Nagrody
Nagrodą będą warsztaty dla klasy, z której pochodzi zwycięzca. Będą to bezpłatne warsztaty tworzenia
wielorazowych toreb metodą szablonów.
Warsztaty odbędą się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (wybranego dnia od 16 do 20 listopada 2020).
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy na stronach internetowych stowarzyszenia
tutajteraz.
Warunek udziału w konkursie.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac w formie elektronicznej (zdjęcia, skany z
rozszerzeniem jpg.) na adres stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com
Termin dostarczenia prac: 10 listopada 2020.
Sposób opisania prac:
1) Imię i nazwisko autora należy umieścić jako nazwę pliku pliku jpg.
2) W treści maila należy podać imię i nazwisko opiekuna, klasę i oznaczenie szkoły, kontakt do opiekuna
(nr telefonu i/lub adres email).
3) Do maila należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na podanie informacji
w Internecie o wynikach konkursu z podaniem imienia i nazwiska nieletniego (załącznik).

Istnieje możliwość dostarczenia prac i zgód osobiście w formie papierowej. W tym celu należy
skontaktować się z organizatorami.
Ogłoszenie wyników konkursu: 12 listopada 2020.
Ocena prac.
Komisja konkursowa oceni zgodność pracy z tematyką konkursu, estetykę wykonanego plakatu oraz
zrozumiałe i ciekawe przekazanie tematu.
Kontakt do organizatorów:
stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com
Agnieszka Janiszewska tel. 608 657 713

Informacje dodatkowe, dotyczące Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade).
Sprawiedliwy Handel (and. Fair Trade) to forma pomocy rozwojowej dla drobnych wytwórców z krajów
rozwijających się, upowszechniana przez organizacje pozarządowe i firmy przy udziale licznej rzeszy
wolontariuszy i świadomych konsumentów. Poprzez zakupy produktów spożywczych, wyrobów
rękodzieła, bawełny i kwiatów pochodzących od certyfikowanych producentów możemy przyczynić się do
uzyskiwania przez plantatorów i drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa godnych
wynagrodzeń za pracę i poprawy ich warunków życia. Zachowanie standardów Sprawiedliwego Handlu
jest potwierdzane przez funkcjonujące na świecie niezależne systemy certyfikacji. Do najbardziej
rozpowszechnionych systemów w Europie należą: Fairtrade, WFTO Guaranteed Fair Trade, Eco Cert Fair
Trade, Fair for Life, Naturland Fair.

Źródła informacji dot. Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), między innymi:
1. Strony internetowe Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska:
http://www.fairtrade.org.pl
2. Strony internetowe Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu:
http://www.sprawiedliwyhandel.pl/pl/
3. Strony internetowe Fundacji Kupuj odpowiedzialnie:
http://www.ekonsument.pl

