REGULAMIN

IX edycji ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży
„MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA ” -

na temat:

„ Świętość Jana Pawła II- moją drogą do świętości”
Patronat:
ks. Bp Stanisław Jamrozek, Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpacki
Kurator Oświaty
„…dążmy aby młodość była wzrastaniem..” (Jan Paweł II List do Młodych )
ORGANIZATOR:

CELE KONKURSU:

UCZESTNICY:
grupy wiekowe do których konkurs
jest skierowany; z województwa
podkarpackiego i ogólnie dostępny

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i
Młodzieży „WZRASTANIE” ul.Borelowskiego 1A, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 675-15-14 ,e-mail wzrastanie.freehost@o2.pl
- motywowanie do świadomego przeżywania własnej wiary
- inspirowanie młodzieży do życia świętością Jana Pawła II
- upowszechnienie aktywności twórczej w czasie wolnym, zachęcanie do
wyrażania pozytywnych wartości przez formy plastyczne, literackie
 dzieci przedszkolne
 uczniowie szkół podstawowych, placówek opiekuńczych, MOK,
GOK,
 uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 grupy dziecięce i młodzieżowe, harcerze, wspólnoty parafialne i
inne

KONKURS PLASTYCZNY
FORMAT PRAC I TREŚĆ

TECHNIKA WYKONANIA:

A4 i nie większy niż A3, przestrzenny - nie większy niż 30x20x 20,
nie chodzi o przedstawienie portretu postaci Świętego Jana Pawła II

lecz odzwierciedlenie jego charyzmatu świętości głównie w
działaniu, jako wzoru dla naszego codziennego życia.
Przedstawienie własnej wizji świętości poprzez naśladowanie
wzoru, przykładu osoby Ojca Świętego.
malarstwo, rysunek, collage, grafika, haft i inne.( prace bez dodatku
materiałów sypkich takich jak kasza, ryż lub plastelina)

LITERACKI, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Praca literacka i prezentacja \ * Esej, wiersz, opowiadanie na temat przemyśleń o własnej drodze

Od kl. V SP

Elementy prezentacji

życiowej w odniesieniu do świętości naszego papieża lub do jego
nauczania. Max 3-4 strony.
W standardowym układzie rozmiaru i czcionki
Nie może to być przepisany życiorys.
* Prezentacja: w treści tytułowej, cel prezentacji, wstęp, plan,
właściwa treść prezentacji, podsumowanie( założenia podobne jak w
formie literackiej).Zapis płytka CD,DVD –Windows 2007
Zdjęcia, teksty, grafika, animacje, dźwięki,
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TERMINY

WARUNKI UCZESTNICTWA:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury konkursowe; w składzie:
specjaliści z dziedziny sztuki ,
literatury
oraz reprezentant Wzrastania
dokona oceny prac i prezentacji
multimedialnych
DODATKOWE INFORMACJE

Przesłanie prac (max.5 z każdej placówki) i zapisów multimedialnych
do 16 października 2014 (czwartek)- nie decyduje data stempla
pocztowego lecz wpływ na adres Stowarzyszenia.
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy,
zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę lub grupę i adres
domowy, nazwę i adres placówki (fax, e-mail), szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna.
- Prace po wstępnej wewnętrznej eliminacji przez opiekuna,
wychowawcę ( max. po 5 z każdej placówki) przesyłają szkoły,
placówki
- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą
oceniane, odrzucone zostanie również ujęcie portretowe Świętego
Jana Pawła II
- Prace wykonane muszą być przez uczestnika samodzielnie w szkole
lub placówce, co ma być potwierdzone podpisem opiekuna na
metryczce
Laureaci konkursu plastycznego, zostaną zaproszeni wraz
-

25 października 2014(

z opiekunami w dn.
sobota
do Przemyśla na finał po odrębnym zawiadomieniu na podany
adres e- mailowy szkoły, placówki

W programie:
g. 9.00 - Msza św. w intencji uczestników konkursu (Archikatedra
pod przewodnictwem ks. B-p. Stanisława Jamrozka
g.10.15 – część finałowa ( Dom Katolicki Roma - ul. Grodzka 11)
po niej wręczeniem dyplomów i nagród laureatom
konkursu






PRAWA ORGANIZATORA:

)

wymagana będzie zgoda na publikację danych osobowych
załączona do pracy ; wg. standardów oświadczenia o ochronie
danych osobowych, podpisana przez rodzica lub opiekuna
prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu, dołączona do
pracy.
Opiekunowie laureatów otrzymają także stosowne
podziękowanie po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego
otrzymania.
Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu do Przemyśla,
Wysyłanie nieodebranych dyplomów i nagród rzeczowych
odbywa się wyłącznie na koszt osoby zainteresowanej

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
Lista laureatów po 20 października 2014 zamieszczona będzie:

Kontakt w sprawie konkursu:
Świetlica Wzrastanie w Przemyślu:
na stronie Stowarzyszenia „Wzrastanie”
tel;(16; 675 -15 -14)
w godz.12.30 – 18.00 ( pon – piątek)
lub email:
wzrastanie.freehost@o2.pl

www: wzrastanie.freehost.pl
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Załącznik do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu:

„ Świętość Jana Pawła II- moją drogą do świętości”
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie",
37- 700 Przemyśl ul. Borelowskiego 1 A, wzrastanie.freehost@o2.pl

METRYCZKA PRACY
Konkurs plastyczny/ literacki/prezentacja
IMIĘ I NAZWISKO

WIEK

KLASA

DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Ulica

NAZWA I ADRES PLACÓWKI NAUKI LUB PRACY (SZKOŁA), e-mail

Rodzaj pracy:

TECHNIKA PRACY

TYTUŁ PRACY
OPIEKUN (IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY)

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PODPIS wychowawcy, opiekuna

PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA
(w przypadku uczestników niepełnoletnich)

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ
Prosimy aby zgłoszenie było przesłane również w formie elektronicznej wzór tabelki jest dostępny na stronie

www.wzrastanie.freehost.pl
BARDZO PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIANIE DANYCH NA METRYCZKACH Prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywanie Nazwisk i Imion, prawidłowych pełnych nazw
placówek oświatowych oraz innych, w których młodzież tworzy prace, danych kontaktowych.
TERMIN PRZESYŁANIA PRAC na konkursu do 26.10.2014 r.
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