Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II .

Zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie religijnym pt:
,,JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ RODZINY, PAPIEŻ ŻYCIA’’.

Konkurs jest inspirowany słowami św. Jana Pawła II:
,,Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem
religijnym, ale jest prawem człowieka”.
,Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed
oczami Boga”.
,,Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę”.

1.

Głównym celem konkursu jest:

• Ukazanie wartości życia i rodziny we współczesnym świecie.
2. Cele szczegółowe:
• Pobudzanie wśród uczniów postaw pro-life (za życiem).
• Pogłębienie świadomości i nabycie kompetencji z zakresu wiedzy o życiu w
rodzinie.
•

Promowanie postawy Ojca Świętego jako wzorca osobowego .

• Poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat życia, twórczości i osobowości Św.
Jana Pawła II Papieża – Polaka w 100 rocznicę Jego urodzin.
•

Rozwijanie umiejętności plastycznych i budzenie wrażliwości estetycznej.

3.

Organizatorami konkursu na terenie szkoły, są nauczyciele religii:

•
1

4. Zasady konkursu:
a) Składnie prac konkursowych od 26 lutego 2020 roku do 8 kwietnia 2020 roku.
b) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.
c) Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu
A3 lub A4 z uwzględnieniem rzeczowego ujęcia tematu.
d) Technika wykonania pracy ręczna: rysunek (ołówek, węgiel, kredki, mazaki,
pastele itp.), malarstwo (farby akwarelowe, plakatowe, akrylowe itp.)
e) Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
f) Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
g) Praca powinna być wykonana samodzielnie i indywidualnie.
h) Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy.
i) Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
j) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.
k) Należy podpisać deklaracje, załączniki
m) Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i
nazwisko autora pracy, klasa.
5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
• Prace konkursowe należy składać do nauczyciela religii do dnia 8 kwietnia 2020
roku.
•
Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po upływie terminu
nadsyłania zgłoszeń.
•

Prace będzie oceniać komisja niezależna.

•
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na auli 24 kwietnia 2020 roku
podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas maturalnych.
• Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej
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Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. Dla uczestników, którzy zajmą
najwyższe miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody.
NAGRODY
Nagroda I
Nagroda III
Nagroda wyróżnienie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo
usunąć pracę konkursową z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad
Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono
cudze prawa autorskie) bądź zasad korzystania z serwisu Facebook.com.

Warto spróbować!
Organizatorzy
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