
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku 

 

Regulamin XX Parafialnego Konkursu Plastycznego 
zorganizowanego z okazji XX Dnia Papieskiego 

pod hasłem 

„Cały Twój!” 
I. Organizatorzy 
 

-  Proboszcz Parafii – ks. kan. mgr Waldemar Sołtysiak,  
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Nowym Kramsku.  
    

II. Cele konkursu: 
 

1. Wdzięczność Bogu za Jana Pawła II.  
2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei związanych z życiem i 

nauczaniem Jana Pawła II. 

3. Upowszechnianie wartości nauczania Jana Pawła II.   
4. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci. 

5. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 
6. Integrowanie środowiska parafialnego.  

 

III. Zasady konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu nowokramskiej parafii w wieku 

przedszkolnym i szkoły podstawowej, która obejmuje wsie: Karolewo, Kolesin, 
Janowiec, Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Wojnowo oraz dzieci uczęszczające do 

ZE spoza obwodu szkoły.                 
2. Konkurs plastyczny będzie przebiegał w kategoriach: 

 dzieci przedszkolne: oddzielnie grupa 0, oddzielnie grupa młodsza, 

 dzieci z kl. I – III szkoły podstawowej,  

 dzieci z kl. IV – VIII szkoły podstawowej.  
3. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.  

4. Prace składamy u p. Katechetki do 8 października 2020r.  
5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

 

IV. Regulamin konkursu:  
 

KONKURS PLASTYCZNY  
 

1. Uczestnicy Konkursu Plastycznego wykonują prace plastyczne zgodne z hasłem 

XX  Dnia Papieskiego „Cały Twój.”  
2. Technika wykonania pracy dowolna.  

3. Format pracy: A4 lub A3.  
4. Na odwrocie pracy przyklejamy podpisaną przez rodziców Kartę zgłoszenia 

dziecka do konkursu.   

5. Prace należy składać ostatecznie dnia 8 października 2020 do pani Katechetki.  
 

V. Nagrody  
 
1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. 

2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody i wyróżnienia (rzeczowe).  
3. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w piątek, 16 października 

2020r. podczas mszy św. o godz. 1800.  



 2 

 

4. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową w kościele 
lub salce parafialnej, a także ukażą się w gazetce parafialnej lub diecezjalnej.  

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach 
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania.  
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 
konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.  zm.)  

 
                   Zachęcamy dzieci do udziału w konkursach, życząc dobrych natchnień!  

Ks. Proboszcz oraz Członkowie POAK  
 
 

 
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka do uczestnictwa  
 


