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REGULAMIN KONKURSU  

"WSTAŃCIE, CHODŹMY - JAN PAWEŁ II,  

GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO NA ZIEMI" 

KONKURS ADRESOWANY DO UCZNIÓW 

PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA TERENIE MIASTA LUBLIN 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Cel konkursu:  

Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II w ramach obchodów Dnia Papieskiego. 

2. Organizator:  

Wspólnota akademicka stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Lublinie. 

3. Informacji na temat konkursu dostarcza Organizator konkursu. 

 

II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Lublin oraz dzieci w wieku  

    przedszkolnym. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:  

a. Kategoria I – klasy I-III 

b. Kategoria II – klasy IV-VI 

c. Kategoria III – klasy VII-VIII 

d. Kategoria IV – grupa przedszkolna 

3. Prace muszą być opatrzone etykietą zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek. 

4. Prace konkursowe zostają własnością uczestników. 
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III. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bycie uczniem szkoły podstawowej/przedszkola  

     znajdującego/j się na terenie miasta Lublin oraz przekazanie pracy konkursowej do Organizatora. 

2. Prace na konkurs zgłaszają katecheci lub wychowawcy. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną własną pracę, wykonaną dowolną techniką,  

    wcześniej niepublikowaną. 

4. Do dnia 06.10.2019 r. należy przygotować i dostarczyć wszystkie prace pod wskazany adres: 

Aleksandra Badełek 

ul. Szafirowa 15/37 

20-573 Lublin 

    W przypadku prac dostarczanych za pośrednictwem poczty o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje  

    data stempla pocztowego. 

5. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

6. W ocenie prac Komisja Konkursowa kierować będzie się następującymi kryteriami: 

a. poziom artystyczny prac 

b. jakość wykonania 

c. stopień trudności wykonania 

7. Laureaci wybranych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

    Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora. 

8. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 13.10.2019 r. (niedziela) na Pl. Litewskim  

     podczas festynu rodzinnego organizowanego w ramach obchodów Dnia Papieskiego. 

 

Dane kontaktowe: 

Przewodniczący Komisji Konkursowej Aleksandra Badełek 

e-mail: aleksandra.badelek@dzielo.pl  lub olabadelek@gmail.com 

tel. 508-906-993  
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