100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
„Eucharystia daje życie” – program duszpasterski 2019 - 2022
„KOŚCIÓL ŻYJE DZIĘKI EUCHARYSTII”.
Św. Jan Paweł II , Ecclesia de Eucharistia, 2003 r.

Diecezjalny Konkurs Plastyczny

„Czym dla mnie jest Eucharystia ?”

PATRONAT HONOROWY:
Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak
ORGANIZATORZY:
Wydział Katechetyczny w Sosnowcu
Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu

ADRESACI KONKURSU:
Dzieci z przedszkoli , szkół podstawowych , podopieczni domów dziecka, świetlic
socjoterapeutycznych, młodzież szkół średnich.
CELE KONKURSU:
* uświadamianie wartości Eucharystii dla rozwoju duchowego człowieka;
* pogłębienie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii;
* budowanie wspólnoty Kościoła;
* rozwijanie wyobraźni;
* wykorzystywanie umiejętności i zdolności plastycznych uczniów.

ZASADY UCZESTNICTWA:
•
•
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•

uczniowie wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu;
prace będą oceniane w czterech kategoriach:
dzieci w wieku 5 – 7 lat
dzieci w wieku 8 - 11 lat
dzieci w wieku 12 – 14 lat
młodzież w wieku 15- 19 lat
praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie;
dopuszczalne są różnorodne techniki i materiały;
wielkość pracy: format A- 3
do pracy powinna być dołączona czytelna metryczka zawierająca:
imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasę, nazwę szkoły, nazwisko
opiekuna wraz z nr. telefonu i adresem e-mail), zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
1. estetykę wykonania,
2.
3.
4.
5.

samodzielność,
oryginalność,
dobór materiałów,
kreatywność.
TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

Zabezpieczone prace należy dostarczyć do 10 kwietnia 2020 r.
Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą do organizatora konkursu:
IV Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Olkuszu
ul. J. Korczaka 7
32-300 Olkusz

(z dopiskiem: konkurs plastyczny)

Koordynatorka konkursu: Bożena Szymonek tel. 604 94 37 97
e-mail bosz1@op.pl
O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomieni przez organizatora.

Oświadczenie autora pracy
1. Oświadczam, że prace przesłane na konkurs wykonałem/am osobiście.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
konkursu w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami).
3. Wyrażam zgodę na publikacje mojego wizerunku, na umieszczenie moich danych
osobowych w opisach prac na wystawach, w wydawnictwach i środkach masowego
przekazu.
4. Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie prac bez żadnych roszczeń
finansowych. Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora
konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).
Miejscowość, data …………………………..
Podpis ucznia – autora pracy
……………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia ………………….

