POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO
regulamin konkursu z okazji
POWIATOWEGO
DNIA PAPIESKIEGO 2014
Organizatorzy:
 Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej,
 Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim,
 Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim.
Adresaci:
 Dzieci, młodzież i dorośli - mieszkańcy powiatu mińskiego.
Cele:





Upowszechnianie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.
Integrowanie środowiska lokalnego wokół postaci Papieża-Polaka.
Rozwijanie pasji i stworzenie możliwości ekspresji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczczenie Dnia Papieskiego 2014 obchodzonego pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.

Zadanie konkursowe:
 Stworzenie autorskiej pocztówki do świętego Jana Pawła II:
- awers – praca plastyczna (w dowolnej technice, także komputerowej lub fotograficznej),
- rewers – oryginalny, samodzielnie stworzony tekst do adresata, czyli św. Jana Pawła II.
 Przyjmowane będą prace w dowolnym formacie.
 Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo.
Wymagania formalne:
 Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu).
 Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II
w Mińsku Mazowieckim (ul. Budowlana 2, tel./fax 25 758 95 47) do 30 września 2014r.
Zasady oceniania:
 Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów.
 Jury oceni prace w kategoriach wiekowych:
- dzieci (do 12 lat),
- młodzież (od 12 do 18 lat),
- dorośli (od 18 lat),
- grupy mieszane.
 Jedna osoba/grupa może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 Kryteria oceny prac: zgodność z regulaminem konkursu, oryginalność, estetyka, sposób wykonania.
 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół-organizatorów najpóźniej do
17 października 2014r.
Nagrody:
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród.
 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy „Pielgrzymka
nadziei” dn. 21 października 2014r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kulturyw
MińskuMazowieckim. Wernisażowi towarzyszyć będzie prezentacja prac konkursowych.

Dodatkowe ustalenia:

 Prace konkursowe i prawa autorskie do nich przechodzą na własność szkół-organizatorów.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatorów na potrzeby konkursu oraz akceptacją regulaminu konkursu.

 Autorzy prac przekazują prawa autorskie na rzecz organizatorów konkursu i zgadzają się na
wykorzystywanie ich prac w celach promocyjnych przy organizacji Dni Papieskich na różnego rodzaju
plakatach, dyplomach, koszulkach, gadżetach reklamowych, banerach itd.;
 Wszelkie sytuacje nieujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.
Koordynatorzy konkursu:
Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udzielają koordynatorzy:
- Irena Nowak (irena.nowak@op.pl, tel. 662 142 248)
- Izabela Saganowska (izasag@poczta.onet.pl, tel. 694 16 80 90)
- Renata Bakuła (renataba@poczta.onet.pl; tel. 504 983 280)
Mecenat:
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
Starosta Miński - Antoni Jan Tarczyński
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki - Antoni Janusz Piechoski

Patronat medialny:
Tygodnik „Idziemy”

Organizatorzy:
Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko
w Mińsku Mazowieckim
tel. (0-25) 758 28 14
e-mail: szkoly-minsk@salezjanie.pl
www.minsk.salezjanie.pl
Gimnazjum im. Karola Wojtyły
w Hucie Mińskiej
tel. (0-25) 758 49 78
e-mail: zshutaminska@op.pl
www.hutaminska.republika.pl
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II
w Mińsku Mazowieckim
tel. (0-25) 758 95 47
e-mail: najlepsi@gm2.pl
www.gm2.pl

