Papieskie wspomnienia
REGULAMIN KONKURU
Z OKAZJI POWIATOWEGO DNIA PAPIESKIEGO 2015
„JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY”

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:
 Młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) 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 młodzieży i dorosłych.
 Uczczenie Dnia Papieskiego 2015 obchodzonego pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
Zadanie konkursowe:
 Przeprowadzenie i opracowanie wywiadu z osobą, która spotkała się z Janem Pawłem II lub zapisanie
wspomnienia związanego z Papieżem – Polakiem.
 Udokumentowanie wywiadu lub wspomnienia co najmniej jednym zdjęciem.
Wymagania formalne:
 Wywiad lub wspomnienie powinno być zapisane w programie Word, maksymalna ilość znaków – 8 000,
czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy 1,5 wersu.
 Prace można wykonywać samodzielnie lub w parach.
 Do pracy należy dołączyć co najmniej jedno zdjęcie w formacie JPG; informacje o autorze zdjęcia i podpisie
pod zdjęciem powinny znaleźć się na końcu pracy konkursowej.
 Udział w konkursie obliguje do wcześniejszego uzyskania autoryzacji pracy konkursowej.
 Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu).
 Prace należy składać w wersji elektronicznej i papierowej. Wersję elektroniczną należy przesłać na adres:
najlepsi@gm2.pl. Wersję papierową wraz z kartą zgłoszenia należy przynieść lub przesłać na adres: Gimnazjum
Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki (tel./fax 25 758 95 47).
 Prace konkursowe można składać najpóźniej do 30 września 2015r.
Zasady oceniania:
 Prace konkursowe oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów. W skład jury zostaną zaproszeni
przedstawiciele prasy.
 Jury oceni prace w kategoriach wiekowych: młodzież (od 12 do 18 lat) i dorośli (od 18 lat) oraz w kategoriach
formalnych: wywiad i wspomnienie.
 Jedna osoba/para może zgłosić maksymalnie dwie prace.
 Kryteria oceny prac: zgodność z regulaminem konkursu, obecność wyznaczników formalnych (np. tytuł,
poprawny zapis wywiadu, lead), podpis przy zdjęciu dołączonym do pracy, poprawność językowa, oryginalność
pracy.
 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół-organizatorów najpóźniej do 16
października 2015r.
Nagrody:
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagród.
 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w budynku sali gimnastycznej Szkół Salezjańskich
podczas „Rodzinnego Dyktanda Papieskiego”.

Dodatkowe ustalenia:
 Prace konkursowe i prawa autorskie do nich przechodzą na własność szkół-organizatorów.

 Prace zostaną opublikowane w folderze pokonkursowym oraz na łamach prasy.
 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.
 Wszelkie sytuacje nieujęte w regulaminie pozostają w gestii organizatorów.
Koordynatorzy konkursu:
Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udzielają koordynatorzy:
- Izabela Saganowska (izabela.saganowska@gm2.pl, tel. 694 16 80 90),
- Agnieszka Kożuchowska (agnieszka.kozuchowska@gm2.pl, tel. 692 570 344).
Mecenat:
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Muzeum Jana Pawła Ii i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum
Myśli 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

