
REGULAMIN KONKURSU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z PARAFII  

P.W.  

ŚW. MARII MAGDALENY W STRZEPCZU 

pt. ŻYCIE JANA PAWŁA II 

z okazji XXII DNIA PAPIESKIEGO  

POD HASŁEM  

BLASK PRAWDY 

 

I. Adresaci:  

Uczniowie klas przedszkolnych oraz 0 – VIII szkół podstawowych z terenu Parafii                   

p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.   

II. Organizatorzy: 

 Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.   

 Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” siedziba w Warszawie/wspólnota Gdańska.  

III. Cele Konkursu: 

 Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Jana Pawła II.  

 Przybliżenie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży nauk Ojca Świętego Jana 

Pawła II dotyczących nadrzędnych wartości: miłości, dialogu oraz zachęty do 

osobistego wzrostu.  

 Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania Jana Pawła II. 

 Kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności plastycznych.  

IV. Konkurs odbywać się będzie w następujących kategoriach:  

1. kat. przedszkole – klasa 0  (technika wykonania – kredki) , 

2. kat. Klasa I – IV (technika wykonania – pastele), 

3. kat. Klasa V- VIII (technika wykonania – pastele lub farby). 

V. Termin konkursu: 

Konkurs trawa od 19 września 2022r. do 7 października 2022r. 

 



 

V. Zasady konkursu: 

Na formacie bloku A4 należy odzwierciedlić wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II w jego 

dziele pielgrzymowania.  

 chętni do udziału w konkursie zgłaszają swoje prace do katechetów lub 

nauczycieli plastyki w swojej szkole. 

 praca musi zawierać: 

- imię i nazwisko autora  

- nazwę szkoły, klasę 

- adres mailowy lub numer telefonu Rodziców/Opiekunów  

- do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie następującej treści:  

 

Oświadczenie 

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym na publikację  

wizerunku i pracy dla potrzeb promocji konkursu.  

                                                        Data …………… podpis opiekunów ………………….. 

 prace, które nie będą zawierały powyższych informacji, nie będą brały udziału 

w konkursie. 

VI. Postanowienia ogólne:  

1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów/zostaną zwrócone autorom prac 

tydzień po wręczeniu nagród.  

2. Informacje o konkursie, jak i jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu oraz w szkołach uczestników/telefonicznie.   

3. Opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie                

do 12 października 2022 r.  

4. Uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w XXII Dniu 

Papieskim 16 października 2022 r. po Mszy Św. o godz. 12.00.  

5. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody.  

6. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne zostaną zaprezentowane  na stronie 

internetowej parafii. 

 

    


