SZKOLNO-PARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży
„Święty Jan Paweł II- w oczach i sercach Polaków ”

REGULAMIN:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Zagórzycy, parafia św. Józefa w Zagórzycy
2. Cele konkursu:
•

upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i świętości Jana Pawła II,

•

wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych,

•

zachęcanie do poznawania osoby św. Jana Pawła II i miejsc z nim związanych,

•

rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości
artystycznej i estetycznej,

•

wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie poprzez promocję efektów ich pracy,

3. Uczestnicy: uczniowie ze Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie parafii
Zagórzyca
•

kategoria I- dzieci z klasa 0-III SP

•

kategoria II- dzieci z klasa IV-VIII SP

4. Temat pracy: przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o życiu Jana Pawła
II „Święty Jan Paweł II- w oczach i sercach Polaków ”
5. Format prac: karta A3 i większa,
6. Technika pracy: szkic, rysunek, malarstwo, wydzieranka
7. Warunki uczestnictwa
•

udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

•

praca powinna posiadać 1 autora.

•

na odwrocie pracy konkursowej powinna znajdować się przyklejona karta zgłoszeniową
(załącznik nr 1). Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu dołącza podpisaną klauzulę
informacyjną (załącznik nr 2).

•

prace należy dostarczyć do SP w Zagórzycy do dnia 02.10.2020 r.

•

prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z
przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

8. Zasady przyznawania nagród
•

o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator,

•

decyzje Komisji są ostateczne,

•

prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności
wykonania,

•

komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, które zostaną nagrodzone,

•

wybrane prace będą wystawione, pokazane podczas XX Tygodnia Papieskiego w kościele
parafilanym w Zagórzycy,

9. Uwagi Organizatora:
•

nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają
sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz prezentowaniana
wystawie, a także w celach promocyjnych na stronie internetowej, portalach
społecznościowych organizatorów,

•

regulamin i niezbędne załączniki zostają zamieszczone na stronie internetowej
organziatorów,

•

Wszystkie pytania dotyczące Konkursu proszę kierować do koordynatora Konkursu
Zbigniewa Pawłowskiego tel: 513130732, email: zbigniewpawlowski@poczta.onet.pl

