Regulamin Konkursu dla dzieci
Jan Paweł II - droga do świętości
Nieporęt, 2014 r.
I. Adresaci:
Uczniowie klas I – VI szkół podstawowych z terenu Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Nieporęcie

II. Organizatorzy:
 Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie
 Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Nieporęcie
 Szkoła Podstawowa im. 28 pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej

III. Cele Konkursu:
 Poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Jana Pawła II
 Przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
dotyczącego fundamentalnych wartości: miłości, współpracy, dialogu oraz zachęty do osobistego
rozwoju
 Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II
 Kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności literackich.

IV. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
1. Wiedzy o Janie Pawle II
2. Poetyckiej - wiersz inspirowany postacią Jana Pawła II

V. Zasady konkursu:
Kategoria I: Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
- dla kl. I-III
- dla kl. IV-VI
• chętni udziału w konkursie zgłaszają się do katechetów po informacje i materiały (ks. Jacek Turek Wólka Radzymińska, p. Anna Szostek - Nieporęt)
• 9 maja - uczniowie piszą test w swoich szkołach

Kategoria II: Poetycka
• Uczniowie piszą jeden wiersz dowolnej długości inspirowany życiem i działalnością papieża Jana
Pawła II
• prace składają w Szkole Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie (p. Iwona Kopka) lub przesyłają
na adres mailowy: iwkopka@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja

• 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:
Oświadczam, że jestem autorem niniejszego wiersza i nie był on dotychczas nigdzie publikowany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym na publikację wizerunku i pracy
dla potrzeb promocji konkursu.
czytelny podpis opiekunów
• prace, które nie będą zawierały powyższych informacji, nie będą brały udziału w konkursie.
Kryteria oceny:






ujęcie tematu
oryginalność treści
poprawność stylistyczna
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
wyeksponowanie osoby Jana Pawła II

V. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentu lub całości prac do publicznej
prezentacji w czasie podsumowania konkursu.
3. Informacje o konkursie, jak i jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii i Szkoły
Podstawowej w Nieporęcie.
4. Opiekunowie uczestników zostaną powiadomieni (poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie)
o wynikach konkursu w terminie do 16 maja 2014 r.
5. Uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbędzie się w dniu
rocznicy urodzin Karola Wojtyły 18 maja 2014 r. podczas Mszy Św. o godz. 10.30.
6. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace poetyckie zostaną zaprezentowane w specjalnym biuletynie oraz na
stronach internetowych parafii i szkół.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

