MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie
plastycznym i literackim pt. „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowanym z
okazji 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.
Konkurs odbywa się w trzech etapach (szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim) i w trzech
kategoriach wiekowych.

Temat pracy konkursowej
Uczniowie klas I-III oraz IV-VI wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną w
formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną
tajemnicę różańca świętego.
Uczniowie klas VII-VIII przygotowują pracę literacką na temat męki Pańskiej, pisaną wierszem
lub prozą zapisane w formacie PDF i w dokumencie WORD (wymagania dla tekstu pisanego
prozą to: max. 5 stron A4, czcionka Times New Roman, 13 pkt., interlinia 1,5).

Zalecana literatura pomocna przy podejmowaniu tematyki konkursu
Pismo Święte, teksty drogi krzyżowej, teksty tajemnic różańca św., Godzinki o męce Pańskiej i
inne opisy męki Pańskiej według wybranych pisarzy Kościoła katolickiego.

Przebieg konkursu
•

•

•
•

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną lub literacką, która
powinna zawierać w czytelny sposób określony:
- temat pracy,
- imię i nazwisko autora pracy,
- adres szkoły i klasę, do której autor uczęszcza,
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do uczestnictwa w konkursie,
- zgodę na przetwarzanie danych (plik do pobrania).
Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie po trzech uczniów z każdej kategorii
wiekowej (poziomu nauczania), według przyjętych kryteriów: zgodności z tematem,
samodzielności, pomysłowości, estetyki wykonania i dostarczenia pracy. Prace zbiorowego
autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania
nie będą brane pod uwagę.
Szkolna Komisja Konkursowa wysyła po 3 wybrane prace z każdej kategorii wiekowej do
osoby koordynującej II (archidiecezjalny) etap konkursu.
Laureatami są trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii wiekowej wyłonione ze wszystkich
uczestniczących diecezji/archidiecezji.

Nagrody
•
•
•
•

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
Uczniowie klas I-III, IV-VI: za I, II i III miejsce przewidziana jest trzydniowa wycieczka do
Wadowic i Krakowa oraz pobyt w RABKOLANDII.
Uczniowie klas VII i VIII: za I, II i III miejsce przewidziana jest trzydniowa wycieczka do
Wadowic i Krakowa oraz pobyt w ENERGYLANDII.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Postanowienia końcowe
•

•
•
•
•

•
•

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).
Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne i niepodważalne.
Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora, który zastrzega sobie
prawo do ich wystawiania i publikowania.
Utwory literackie i prace plastyczne nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach
ani publikowane.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o
laureatach konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz organizatorami konkursu, nastąpi
08 czerwca 2019 r. podczas tzw. Gali Konkursowej.
UWAGA
Ostateczny termin przyjmowania prac w ramach I. etapu konkursu mija 25 marca
(poniedziałek) do godz. 1200 u wybranego katechety lub w sekretariacie szkoły.
Serdecznie zapraszamy

