
  

 

 „ANIOŁY BOŻEGO NARODZENIA” 

 

Komitet Organizacyjny Konkursu „Świat Aniołów”  

przy Parafii NSPJ w Sułkowicach 

oraz 

Komitet Domu Katolickiego im. Ks. Prałata Józefa Bylicy 

przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach 

 

 

zapraszają do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie „Świat Aniołów” 

Temat tegorocznej edycji konkursu: „Witraż z Aniołami”. 

 

Patronat: 

Starostwo Powiatowe w Myślenicach 

Proboszcz Parafii NSPJ w Sułkowicach  

Proboszcz Parafii NMP w Myślenicach  

Patronat medialny: Wydawnictwo MICHALINEUM, Dziennik Polski, Gazeta Myślenicka 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

§ 1. Organizatorzy Konkursu: 

 Komitet Organizacyjny Konkursu „Świat Aniołów” przy Parafii NSPJ w Sułkowicach; 

 Komitet Domu Katolickiego im. Ks. Prałata Józefa Bylicy przy Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. 

§ 2. Cele Konkursu: 

1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży Świata Aniołów. 

2. Kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej, 

3. Rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia, 

4. Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

5. Promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży 

szerszemu kręgowi odbiorców. 

§ 3. Zasady przeprowadzenia konkursu: 

W tym roku konkurs zostanie ponownie przeprowadzony wyłącznie w kategorii plastycznej.  Uczestnicy konkursu 

będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych: 

1. Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych (I–III). 

2. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych (IV–VI). 

3. Uczniowie gimnazjów. 

4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy, którzy dostarczą prace plastyczne (w tym roku wyłącznie format 

A4!), wykonane indywidualnie oraz samodzielnie, technika: wyłącznie witraż z papieru (!), które zostaną 

opisane na odwrocie (imię, nazwisko oraz wiek i kontakt elektroniczny lub telefoniczny; w przypadku 

uczniów klasa oraz szkoła).  

2. Prace konkursowe należy dostarczyć na jeden z podanych poniżej adresów:  

 Jan Płoszczyca, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, ul. Tysiąclecia 17, 32–440 Sułkowice (z dopiskiem 

konkurs „Świat Aniołów”);  

 Dom Katolicki w Myślenicach, ul. 3–go Maja 1a/Ip., 32–400 Myślenice – po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym 0-12 272-17-63.  



§ 5. Terminy: 

1. Termin (nieprzekraczalny!) dostarczania prac upływa w dniu 16. listopada 2013 r.  

2. Konkursowi będzie towarzyszyła wystawa dostarczonych prac (dokładna data wernisażu zostanie podana w 

terminie późniejszym na stronach http://jan.ploszczyca.eu oraz www.dom–parafialny–myslenice.alleluja.pl).  

3. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac przewidywane jest w grudniu 2013 r. 

§ 6. Ocena prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej zostanie osoba niezwiązana z Organizatorami.  

3. Tryb pracy Komisji określi regulamin uchwalony przez Komisję. 

4. Komisja Konkursowa, oceniając prace uczniów, weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu, 

b) samodzielność i oryginalność ujęcia tematu, 

c) estetykę wykonania pracy, 

d) zgodność z zaproponowanymi formami wypowiedzi. 

5. Komisja Konkursowa swoje ustalenia dokumentuje protokołem. 

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 7. Nagrody: 

1. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia; laureaci konkursów otrzymają nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Komitet Organizacyjny, Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Patronów 

(osobno dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). 

2. Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród. 

3. Przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem. 

§ 8. Postanowienia końcowe: 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych 

http://jan.ploszczyca.eu oraz www.dom–parafialny–myslenice.alleluja.pl, ponadto laureaci zostaną 

zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 

2. W przypadku nie odebrania nagród w trakcie wernisażu, będzie można je odebrać w siedzibie Organizatora 

(Dom Katolicki im. ks. Prałata Józefa Bylicy w Myślenicach, ul. 3–go Maja 1a/Ip., 32–400 Myślenice – po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 0-12 272-17-63). 

3. Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo do 

późniejszego wykorzystania prac konkursowych. 

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator. Dane 

te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.  

6. Organizator nie bierze udziału w żadnej dyskusji nad aspektami proceduralnymi ani wynikami Konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w konkursie. 

8. Kontakt: jan(dot)ploszczyca(at)gmail(dot)com 
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