ARCHIDIECEZJALNY KONKURS
SANTO SUBITO
o świętym Janie Pawle II
VIII edycja

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI
MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE
COLLEGIUM JOANNEUM

Organizatorami Konkursu są:
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej
Centrum Myśli Jana Pawła II

Cel Konkursu:
zainteresowanie osobą św. Jana Pawła II
szerzenie jego kultu oraz ukazanie codzienności życia papieża

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY „0” – III)
Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II,
wykonuje ilustrację
i nadaje jej własny tytuł.
Kategorie wiekowe
Klasy „0”
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Technika i format pracy:
technika – kolaż
Format A3
Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (należy
wypełnić czytelnie wszystkie pola) Dane nauczyciela wypełnią Siostry katechetki J
Każdy uczestnik składa jedną pracę
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.
Kryteria oceniania prac konkursowych:
Zgodność z tematem
Estetyka wykonania
Pomysłowość i oryginalność
Walory artystyczne
Kompozycja
Samodzielność wykonania
Uwaga!
Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
bezpłatnego wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.
I etap – szkolny
Prace należy złożyć u Sióstr najpóźniej w poniedziałek 11.03.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY IV – VI)
Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. JP II,
wykonuje ilustrację
i nadaje jej własny tytuł.
Kategorie wiekowe
Klasy IV
Klasy V
Klasy VI
Technika i format pracy:
technika – mieszana
Format A3
Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (należy
wypełnić czytelnie wszystkie pola) Dane nauczyciela wypełnią Siostry katechetki J
Każdy uczestnik składa jedną pracę
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.
Kryteria oceniania prac konkursowych:
Zgodność z tematem
Estetyka wykonania
Pomysłowość i oryginalność
Walory artystyczne
Kompozycja
Samodzielność wykonania
Uwaga!
Prace stają się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
bezpłatnego wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.
I etap – szkolny
Prace należy złożyć u Sióstr najpóźniej w poniedziałek 11.03.2019

Metryczka pracy
Uwaga: NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ JAKIEGO NIE ZNAMY
Imię
Nazwisko
Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Telefon
kontaktowy
nauczyciela

e-mail nauczyciela

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie pracy i danych osobowych mojego
dziecka przez organizatora, na potrzeby Konkursu* / RODO z dnia 25 maja 2018/
* wystawa podpisanych prac podczas Gali Finałowej; zamieszczenie listy laureatów i
finalistów w Internecie.

……………….……………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

