Regulamin
I Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej „Śladami polskich świętych
i błogosławionych – święta siostra Faustyna Kowalska”
KATEGORIA: PRACE PLASTYCZNE

Cele konkursu:
 zaangażowanie dzieci w obchody Roku świętego Jana Pawła II ( Roku
Miłosierdzia)
 promowanie postaci świętej siostry Faustyny Kowalskiej – posłanki
Miłosierdzia Bożego

Uczestnicy:
 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Format prac i treść:
 A4 i nie większy niż A3, przestrzenny – nie większy niż 30x20x20;
obrazek powinien przedstawiać scenkę z życia świętej siostry Faustyny
Kowalskiej.
Technika wykonania:
- malarstwo, rysunek, collage, grafika, haft i inne ( prace bez dodatku
materiałów sypkich takich jak kasza, ryż lub plastelina)

Warunki uczestnictwa:
 Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy,
zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły
(fax., e-mail), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 Prace po wstępnej wewnętrznej eliminacji (maksymalnie po 5 z każdej
placówki) przesyłają szkoły na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul.
Żeromskiego 4, 37 -500 Jarosław, z dopiskiem na kopercie: Konkurs
plastyczny – święta siostra Faustyna.

 Prace niezgodne z regulaminem, np. ujęcia portretowe świętej siostry
Faustyny Kowalskiej lub oddane po terminie, nie będą oceniane.

Nagrody i wyróżnienia:
 Komisję konkursową stanowić będą katecheci Szkoły Podstawowej nr 4
wraz katechetą niezależnym, który nie jest związany z żadną ze szkół
biorących udział w konkursie.
 Laureaci konkursu plastycznego zostaną zaproszeni wraz z Opiekunami
w dniu 14 kwietnia 2016 roku na wręczenie nagród rzeczowych
i dyplomów. O dokładnej godzinie finału szkoły zostaną poinformowane
w późniejszym terminie.
Dodatkowe informacje:
 Wymagane będzie uzupełnienie zgody na publikację danych osobowych
(zał. nr 2), załączone do pracy wg standardów oświadczenia o ochronie
danych osobowych, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu.
Prawa organizatora:
 Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością
Organizatora.

Terminy:
Przesyłanie prac ( maksymalnie 5 z każdej szkoły) do 27 marca 2016 roku
(nie decyduje data stempla pocztowego).
Kontakt w sprawie konkursu:
Ewa Bęben-Solecka
tel. 666 512 355 w godz. 10.00 – 12.00 ( poniedziałek – piątek).

