Konkurs plastyczny
„Maryja Matką wszystkich ludzi”
Organizator

Konkursu

Wspólnota

Domowego

Kościoła

parafii

św.

Wojciecha

w

Zabrzu

zaprasza dzieci z rodzinami do wzięcia udziału w konkursie parafialnym o Maryi.

REGULAMIN
1. Konkursu plastyczny - Maryja Matką wszystkich ludzi - ma na celu :
- ukazanie znaczenia Maryi w życiu człowieka oraz przypomnienie o roli Maryi w życiu naszego narodu, zachęcanie do
pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych
- wspólnego, rodzinnego spędzania czasu
- poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
- prezentacja talentów plastycznych
- rozbudzenie kreatywności.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci naszej parafii. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne - szkoły podstawowe klasy: 0 – III- szkoły podstawowe, klasy: IV – VI- gimnazja (klasy VII-VIII),
- szkoły średnie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w wyznaczonym terminie pracyplastycznej inspirowanej
tematem konkursu w formacie A4 lub A3 wykonanej samodzielnie dowolną techniką (konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych).
4. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.
5. Każda praca musi zostać opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:
imię i nazwisko autora, klasa, numer telefonu i adres mailowy (lub adres do korespondencji).
7. Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody uczestników konkursu
(w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).

8. Prace należy składać do Zakrystii parafii św. Wojciecha po każdej ze
Mszy świętej lub nabożeństwie majowym do 24 maja 2019.
9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny będzieoryginalność przedstawienia
tematu, kompozycja oraz jakość wykonania pracy. Decyzje jury są ostateczne.
10. Prace nie spełniające warunków regulaminu konkursu nie będą oceniane.
11. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu uhonorowania autorów nagrodzonych prac zostanie
opublikowana na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach parafialnych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w sytuacjach mających istotny
wpływ na organizowanie konkursu.

