REGULAMIN XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
“JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”
I. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie,
Parafia św. Anny w Zębie,
Gmina Poronin – Administracja Placówek Oświatowych,
Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie,
Związek Podhalan – Oddział w Zębie.
II. Cele konkursu:
 propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia;
 prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu
moralnego współczesnego świata;
 eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami;
 kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych oraz literackich;
 kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół.
III. Kategorie i tematyka prac konkursowych:
KONKURS PLASTYCZNY
klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum
Temat:
1. Z Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku. Praca plastyczna, temat dowolny, format dowolny, technika
dowolna oprócz malarstwa na szkle i wykonania techniką nietrwałą np. plasteliną. Prace należy oprawić w ramkę
z papieru lub kartonu.
KONKURS LITERACKI
klasy IV – VI szkoły podstawowej
Tematy:
1. Kim dla ciebie jest Jan Paweł II ? Rozwiń temat, uzasadnij swoje zdanie. Forma dowolna.
2. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wyobraź sobie, że miałeś/ miałaś piękny sen, w którym
spotkałeś / spotkałaś Jana Pawła II. Opowiedz o tej sytuacji, okolicznościach, o czym była rozmowa, co czułeś
/czułaś, co z tego spotkania najbardziej utkwiło ci w pamięci. Forma - opowiadanie.
3. List do świętego Jana Pawła II. Napisz list, w którym opowiesz o sobie, o swoim życiu, możesz też o coś
poprosić, np. o pomoc, o modlitwę i wsparcie, o rozwiązanie jakiego trudnego dla ciebie problemu.
Forma – list.
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KONKURS LITERACKI
klasy I - III gimnazjum
Tematy:
1. Jan Paweł II nie z tej ziemi... - rozwiń myśl w formie rozprawki.
2. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą - rozwiń myśl Jana Pawła II w formie eseju.
3. Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć mu, pozostawać w milczącym
słuchaniu jego słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. Udowodnij, że Jan Paweł II realizował swoim
życiem powyższe słowa. Forma – rozprawka.
4. Napisz opowiadanie twórcze z dialogiem, które można by zakończyć myślą Jana Pawła II : „Każde życie, nawet
najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”.

KONKURS KOMPUTEROWY


PREZENTACJA MULTIMEDIALNA DLA GIMNAZJUM - KLASY I - III

Tematy:
1. Szlakiem Jana Pawła II w Tatrach.
2.

Jan Paweł II – papież dialogu.

3.

Sportowe pasje Jana Pawła II.

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać prezentację
multimedialną opracowaną w programie Microsoft Power Point ( *.ppt, *.pptx) lub Libre Office Impress
( *.odp).


RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - KLASY IV-VI

Tematy:
1. Jan Paweł II i Tatry.
2.

Jan Paweł II w mojej rodzinie.

3.

Sportowe pasje Jana Pawła II.

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w
programie Microsoft Paint ( lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w
formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości.
Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być
w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki
będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu
A4.
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RYSUNEK W PROGRAMIE PAINT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - KLASY I - III

Tematy:
1. Jan Paweł i góry.
2.

Jan Paweł II w moich oczach.

3.

Sportowe pasje Jana Pawła II.

Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać rysunek w
programie Microsoft Paint ( lub jego linuksowym odpowiednikiem np. Kolour Paint, Gnu Paint) zapisany w
formacie *.bmp lub *.jpg na płycie CD lub DVD. Rysunek może być kolorowy lub w odcieniach szarości.
Ponadto należy wysłać wydruk rysunku w formacie A4. Jeżeli rysunek jest kolorowy to wydruk także powinien być
w kolorze. Proszę zwrócić uwagę na to, aby wersja papierowa była dobrej jakości. W związku z tym, iż rysunki
będą eksponowane na pokonkursowej wystawie prosi się o wysyłanie wydruków w sztywnych teczkach formatu
A4.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursach:
 konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z woj. małopolskiego,
 organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne,
 po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel wojewódzki można wytypować nie więcej niż:
a) w konkursie plastycznym I – III SP – 4 prace
b) w konkursie plastycznym IV – VI SP - 4 prace
c) w konkursie plastycznym I – III gimnazjum – 4 prace
d) w konkursie literackim IV - VI SP - 3 prace
e) w konkursie literackim I – III gimnazjum - 3 prace
f) w konkursie komputerowym – prezentacja multimedialna I – III gimnazjum - 3 prace
g) w konkursie komputerowym – rysunek Paint IV - VI szkoła podstawowa - 3 prace
h) w konkursie komputerowym – rysunek Paint I-III szkoła podstawowa - 3 prace
Uwaga opiekunowie !
Zachęcamy do wzięcia udziału w „mini” konkursie tj. do zaproponowania tematu i formy pracy literackiej,
plastycznej lub multimedialnej dla klas IV – VI sp i klas I – III gimnazjum na kolejną edycję Wojewódzkiego
Konkursu Literacko - Plastycznego – „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”. Przewidziane są dyplomy i nagrody.
1. Do każdej pracy powinna być załączona metryczka pisana drukowanymi literami najlepiej komputerowo według
następującego wzoru:
Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................
Klasa..........................................................................................................................
Dokładny adres szkoły...............................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna...........................................................................................
Aktualny telefon szkoły (wraz z numerem kierunkowym).........................................
2. Termin nadsyłania prac: 30. 03. 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Adres organizatora konkursu:
GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZĘBIE
34-521 ZĄB 6 z dopiskiem: KONKURS
3. Przysłanie przez uczestników większej liczby prac niż podano w regulaminie powoduje, że brane są pod
uwagę tylko trzy losowo wybrane prace. Brak metryczki uniemożliwia udział uczestnika w konkursie.
4. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
V. Oceny nadesłanych prac dokonają komisje powołane przez organizatora konkursu.
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VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej szkoły
www.zswzebie.pl oraz na stronie internetowej Gminy Poronin – www.poronin.pl do 30. 04. 2017r.
uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z wynikami na podanych wyżej stronach.
VII. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 03.06.2017 r. (sobota) o godz. 1000 w budynku Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Zębie.
VIII. Organizator zwykle nie wysyła pocztą nagród i wyróżnień laureatom, ale po uzgodnieniu telefonicznym
mogą być odesłane na koszt uczestnika. Nagrody i wyróżnienia nie odebrane do
dnia 30.06.2017 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.
IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania część, fragmentu lub całości prac do publicznej prezentacji
w czasie podsumowania kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego – „Jan Paweł II
- Patron Najgodniejszy”.
X. Dodatkowe informacje można uzyskać w każdy poniedziałek w godz. od 9 00-1100 pod nr tel. (018) 263 70 14
XI. Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły www.zswzebie.pl oraz stronie
internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl
XII. Dane osobowe.
Przystępując do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
i celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla
udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator . Osoby, których dotyczą
w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania. Dane osobowe uczestników będą
przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz
celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście
laureatów konkursu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dyrektor Zespołu Szkół w Zębie
Piotr Malinowski
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