IV SZKOLNO-PARAFIALNY KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży
„Święty Jan Paweł II- słowa i czyny ”

REGULAMIN:

1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Zagórzycy, parafia św. Józefa w Zagórzycy
2. Cele konkursu:


upamiętnianie i pogłębianie wiedzy o życiu, działalności i świętości Jana Pawła II,



wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych,



zachęcanie do poznawania osoby św. Jana Pawła II i miejsc z nim związanych,



rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci, kształtowanie wrażliwości
artystycznej i estetycznej,



wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie poprzez promocję efektów ich pracy,

3. Uczestnicy: uczniowie ze Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie parafii
Zagórzyca


kategoria I- dzieci z klasa 0-III SP



kategoria II- dzieci z klasa IV-VIII SP

4. Temat pracy: przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej obrazującej słowa,
sentencję, naukę Jana Pawła II „Święty Jan Paweł II- słowa i czyny ” .
Wybieramy fragment tekstu, sentencję, cytat wypowiedziany przez świętego Jana Pawła
II i przedstawiamy w formie obrazu ( przykładowe słowa JP II na końcu regulaminu),
5. Format prac: karta A4, A3 i większa,
6. Technika pracy: szkic, rysunek, malarstwo, wydzieranka...
7. Warunki uczestnictwa


udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.



praca powinna posiadać 1 autora.



na odwrocie pracy konkursowej powinna znajdować się informacja: imię i nazwisko autora,
klasa, szkoła, cytat, który został ukazany w pracy,



prace należy dostarczyć do SP w Zagórzycy lub kościoła parafialnego w Zagórzycy do
dnia 15.10.2022 r.



prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z
przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.

8. Zasady przyznawania nagród


osoby wyróżnione otrzymają dyplomy, nagrody książkowe,



o wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator,



decyzje Komisji są ostateczne,



prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności
wykonania,



komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, które zostaną nagrodzone,



wybrane prace będą wystawione, pokazane podczas XXII Tygodnia Papieskiego w kościele
parafialnym w Zagórzycy,

9. Uwagi Organizatora:


nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają
sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz prezentowaniana
wystawie, a także w celach promocyjnych na stronie internetowej, portalach
społecznościowych organizatorów,



regulamin i niezbędne załączniki zostają zamieszczone na stronie internetowej
organziatorów,



Wszystkie pytania dotyczące Konkursu proszę kierować do koordynatora Konkursu
Zbigniewa Pawłowskiego tel: 513130732, email: zbigniewpawlowski@poczta.onet.pl

10. Przykładowe sentencje, słowa Jana Pawła II, które można użyć w konkursie:


„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!



Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią
wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. ”



„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. ”



„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali. ”



„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu. ”



„Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. ”



„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. ”



„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak

postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie
czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.



„Nikt nie może zabijać w imię Boga, nikt nie może akceptować odbierania życia braciom.”



„Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości. ”



„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. ”



„Nie lękajcie się! Otwórzcie, szeroko otwórzcie drzwi Chrystusowi!”



„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. ”



„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”



„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi! ”



„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga. ”



„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy,
dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. ”



„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi. ”



„Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten
ostateczny hamulec jest w Bogu. ”



Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”



„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.



„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę. ”



Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.



„Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest
dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu”



Strony z innymi sentencjami, słowami JP II:

- https://spbocki.edupage.org/a/o-patronie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzJnN1YnBhZ2U9Mg%3D%3D,
- https://niniwa.pl/2020/08/02/cytaty-jana-pawla-ii/
- https://dzieje.pl/rozmaitosci/najbardziej-znane-cytaty-z-wystapien-jana-pawla-ii,
- https://lubimyczytac.pl/cytaty/13689/autor/jan-pawel-ii-papiez,

