
 

 

 

„Czyny przemawiają więcej niż słowa, jesteście wezwani do świadczenia 
waszym życiem na co dzień, że naprawdę wierzycie w to, że Jezus Chrystus jest 

Panem”. 

Jan Paweł II 

 

Patronat honorowy: 

Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu  

Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 

   Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły -  bł. Jana Pawła II. 
Ma on na celu umożliwienie wyrażenia dzieciom i młodzieży przeżyć, spostrzeżeń i refleksji 
dotyczących życia i działalności bł. Jana Pawła II, szczególnie tych, które ukazują Go jako 
Niezwykłego Świadka Wiary.  
 
Cele konkursu: 
 
  rozszerzenie wiadomości o życiu i działalności bł. Jana Pawła II, 
 kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z nauką i postawą życiową Ojca Św. Jana 

Pawła II, 
 aktualizacja przeżywanego obecnie w kościele Roku Wiary, 
 zachęta do lektury papieskich wystąpień zwłaszcza tych, które skierowane były do 

dzieci i młodzieży, 
 zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie  wiary w kontekście postawy 

 i nauki bł. Jana Pawła II, 
 pobudzanie do uczciwej i zdrowej rywalizacji. 

 
 
Adresaci konkursu: 
 
- uczniowie szkół podstawowych. 
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Zasady uczestnictwa:  
 

• 
 
KONKURS PLASTYCZNY 

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem:                
„Jan Paweł II – Niezwykły Świadek Wiary”. 

2. Format prac: A4 lub A3. 
3. Technika wykonania – dowolna: malarstwo, rysunek, techniki mieszane 

(oprócz prac przestrzennych). 
4. Do każdej pracy powinny być dołączone: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 

adres, klasa, kategoria, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według 
metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Termin nadsyłania prac do 10.10.2013 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu 
34-472 Piekielnik 

 
 Kryteria oceny: 

 
1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, bez pomocy osób 

trzecich (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 
2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła w każdej kategorii 

maksymalnie może złożyć 3 prace. 
3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać. 
4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane 

po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
5. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa: kl. I-III 
II grupa: kl. IV-VI 

6. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę: 
- zgodność z tematyką,  
- oryginalność, 
- staranność wykonania, 
- ogólny wyraz artystyczny prac. 

7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
  

• Nagrody: 
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 października 

2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu. 
 

• Uwagi organizacyjne: 
1. Wyniki konkursu plastycznego i poetyckiego zostaną wysłane na podane        

w metryczkach skrzynki e-mailowe szkół. 
2. Bliższych informacji na temat konkursów można zasięgać pod numerem 

telefonu szkoły: 18-285-70-07 lub 511-173-367. 
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• 
 
KONKURS POETYCKI: 

1. Na konkurs można nadsyłać prace tylko w formie wydruku komputerowego. 
2. Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie dwa utwory , a  szkoła       
       6 utworów. 
3. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie utwory, które nie były wcześniej 

publikowane i w sposób oczywisty będą nawiązywać do hasła konkursu „Jan 
Paweł II – Niezwykły Świadek Wiary”. 

4. Do każdej pracy powinny być dołączone: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 
adres, klasa, kategoria, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według 
metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Termin nadsyłania prac: do 10.10.2013 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła I w Podszklu 
34-472 Piekielnik 

 
• Kryteria oceny: 

 
1. Prace zostaną ocenione w jednej grupie wiekowej: 

kl. IV-VI 
2. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę: 

- zgodność z tematyką,  
- oryginalność wypowiedzi, 
- poprawność językową, ortograficzną, 
- ogólny wyraz artystyczny tekstu. 

3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody              
rzeczowe. 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
 

• Nagrody: 
1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 22 października 2013 r. 

 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu. 
 

• Uwagi organizacyjne: 
1. Wyniki konkursu plastycznego i poetyckiego zostaną wysłane na podane       

  w metryczkach skrzynki e-mailowe szkół. 
2. Bliższych informacji na temat konkursów można zasięgać pod numerem telefonu 

szkoły: 18-285-70-07 lub 511-173-367. 
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Załącznik nr 1  
 
 
METRYCZKA PRACY 
(prosimy wypełniać czytelnie) 
 

Tytuł pracy: 
  

Imię i nazwisko autora pracy: Klasa, kategoria: 

Dokładny adres szkoły: (m. p. szkoły) 

 Telefon,  fax, e-mail szkoły:  

Imię i nazwisko opiekuna pracy:  
 
 
……………………………………………………………….. 
              (podpis opiekuna pracy) 
 

 
Wyrażam zgodę na: 

• Umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych adresowej 
organizatora, we wszelkich działaniach związanych z II Ogólnopolskim Konkursem Plastyczno – 
Poetyckim pod hasłem: „Jan Paweł II – Niezwykły Świadek Wiary” 

• Wykorzystanie przez organizatora moich prac do celów edukacyjnych oraz ich publikacji we 
fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 
 

……………………………………………………. 
 


