Konkurs plastyczny poświęcony pamięci
Papieża Jana Pawła II
z okazji Jego Kanonizacji pt.
,,Jan Paweł II - przyjaciel dużych i małych”.
Regulamin
1) Uczestnicy konkursu:
• grupa młodsza - uczniowie do kl. IV SP
• grupa starsza - uczniowie od kl. V SP do kl. III Gim.
2) Założenie konkursu:
Konkurs plastyczny poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II adresowany jest do dzieci i młodzieży
polonijnej z okazji kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia b.r.
3) Cele konkursu:
• upamiętnienie kanonizacji Jana Pawła II
• kultywowanie pamięci o tym wspaniałym człowieku wśród coraz młodszego pokolenia
• zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia
• rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością Ojca Świętego
4) Warunki uczestnictwa:
• prace można wykonać w dowolnej technice (rysunek, szkic, wydzieranka, praca malarska, collage, itd.),
• format pracy A2, A3 na technicznym papierze,
• zachęcamy uczniów, by narysowali Ojca Świętego w różnych sytuacjach, gdy był dzieckiem,
księdzem, biskupem, gdy został papieżem...,
• pracę należy podpisać w lewym dolnym rysunku (imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy),
• każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę, którą należy złożyć w Szkolnym Punkcie przy
Ambasadzie (w sekretariacie) lub w Domu Polskim,
• wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Domu Polskim w dniu 4 maja 2014 r.,
• nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,
• poza nagrodami głównymi (po 3 w każdej kategorii) przewidywane są wyróżnienia,
• prace należy złożyć do 14 kwietnia br.
5) Skład Komisji i termin rozstrzygnięcia konkursu podamy w późniejszym terminie.
6) Oceniane będą:
•oryginalność pomysłu,
• estetyka wykonania,
• integralność pracy z jej tytułem.
7) Organizatorami konkursu są:
Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech p.w. Świętego Wojciecha
Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Patronat Honorowy:
Ambasada RP w Budapeszcie
Nuncjusz Apostolski

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

