
XI Konkurs plastyczny „Promieniowanie Ojcostwa”

z okazji obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Puławach

05-21 października 2018 r.

Zadanie dofinansowano z budżetów: Województwa Lubelskiego, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy

Patronat honorowy:

 Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela

 Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel

 Starosta Puławski Witold Popiołek

 Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński

     Przewodnicząca Rady Miasta Puławy 

    Bożena Krygier

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie „Rodzina”

 Urząd Miasta Puławy

 Starostwo Powiatowe w Puławach

 Urząd Marszałkowski

 Zespół Szkół Technicznych

 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław 

i województwa lubelskiego w obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem: Jan Paweł II – „Promieniowanie

Ojcostwa”.  Naszymi działaniami chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana

Pawła II. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc

się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę ojcostwa,

najpierw poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a w konsekwencji szanowanie rodziców.

Celem konkursu jest: 

a. popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II i ich wpływu na kształtowanie się

myśli w wolnej Polsce

b. przybliżenie idei ojcostwa 

c. rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej wpływem myśli Jana Pawła II

d. promowanie  talentów  plastycznych  poprzez  prezentacje  twórczości  konkursowej  szerszemu

gronu odbiorców
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XI Konkurs plastyczny „Promieniowanie Ojcostwa”

z okazji obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Puławach

05-21 października 2018 r.

REGULAMIN

1. Uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli z Puław i województwa lubelskiego, których prace będą oceniane
w sześciu grupach wiekowych:

 dzieci w wieku przedszkolnym
 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III 
 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV – VIII
 młodzież szkolna (gimnazjum – klasa 3 i szkoła średnia)

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną poświęconą myślom Jana Pawła II na temat idei ojcostwa
oraz niepodległości Polski.

3. Zachęcamy nauczycieli i katechetów, by przybliżyli dzieciom i młodzieży temat tegorocznego Dnia Papieskiego.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej i rysunkowej oraz collage, format prac: A-4, A-3.

5. Ilość nadesłanych prac – autor może wykonać maksymalnie jedną pracę.

6. Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na samodzielność prac. Prace niesamodzielne będą odrzucone.

7. Praca nie może być wykonana ZBIOROWO, powinna mieć jednego autora.

8. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie po 5 prac w każdej kategorii wiekowej. Prosimy 
o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych.

9. Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej zbiorczej kopercie 
z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Prac nie należy składać, zginać i rolować.

10. Nagrody –  w każdej kategorii  wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc.  Jury
zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje jury są ostateczne. 

11. Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.

12. Przekazanie  praw:  osoby  biorące  udział  w  konkursie  przesyłając  prace  zgodnie  z  regulaminem  udzielają
organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz
innych (np. zorganizowania wystawy prac). 

13. Przyjmujemy wyłącznie prace z wypełnioną kartą zgłoszenia i zawierające na odwrocie informacje: imię i nazwisko
autora, szkoła, klasa. UWAGA! Brak podpisu pracy, karty zgłoszenia lub oświadczenia eliminuje pracę! 

 Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00  do dnia
4 października 2018 r. do biblioteki w Zespole Szkół Technicznych ul. Wojska Polskiego 7, 24-100 Puławy. Prace
dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. 

14.  Prace przedstawiające ideę ojcostwa oraz wpływ Jana Pawła II na kształtowanie się wolnej Polski  
będą wyżej punktowane.

15. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 14 października 2018 r., 
w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych.

Załączniki:
Nr 1 -karta zgłoszenia 
Nr 2 -oświadczenie

Zapraszamy do udziału !!!
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Załącznik nr 1

XI Konkurs plastyczny „Promieniowanie Ojcostwa”
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Karta zgłoszenia

Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić)

 dzieci przedszkolne (w tym klasy zerowe)

 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III 

 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV – VIII

 młodzież szkolna (gimnazjum - klasa 3  i szkoła średnia)

1. Autor pracy (imię i nazwisko)*........................................................................................................

2. Klasa...............................................................................................................................................

3. Szkoła.............................................................................................................................................

4. Telefon do szkoły...........................................................................................................................

5. Adres szkoły...................................................................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy) .......................................................... 

........................................................

(Podpis opiekuna/katechety*)
*podkreślić w przypadku katechetów
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Załącznik nr 2

XI Konkurs plastyczny „Promieniowanie Ojcostwa”

z okazji obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Puławach

05-21 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie uczestnika

do potrzeb niezbędnych dla celów Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. 

O  ochronie  danych  osobowych,  Dz.U  z  1997r  Nr  133.  poz.883),  organizowanego  przez

Stowarzyszenie „Rodzina” z siedzibą przy ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, zwanym później ADO

(Administrator Danych Osobowych).

□ Oświadczam,  że zostałem(am) poinformowany przez ADO i przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Dane osobowe podane w karcie uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa 

w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem

możliwości uczestnictwa w konkursie.

Data:....................................               ............................................................................................ 

(czytelne imię i nazwisko rodzica) 
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