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                                  REGULAMIN 
 
VIII POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKO- 
PLASTYCZNEGO SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH                        
NA TEMAT ŻYCIA, NAUKI I TWÓRCZO ŚCI                     
JANA PAWŁA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZATOR : 
 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie 
 
CELE KONKURSU:  
 
1. Upowszechnienie wiedzy na temat Jana Pawła II. 
2. Propagowanie wartości chrześcijańskich w wychowaniu i kształceniu młodzieży. 
3. Edukacja regionalna – poznawanie historii miejscowości podbabiogórskich pod kątem   
związków z Janem Pawłem II.  
4. Zainteresowanie literaturą i jej przekazem etyczno-moralnym. 
5. Rozwijanie u uczniów zdolności artystycznych. 
 

UCZESTNICY : 
 
Uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu suskiego. 
 
REGULAMIN KONKURSU : 
 
1. Konkursie uczestniczą wszyscy chętni uczniowie gimnazjum bez ilościowego ograniczenia dla    
     poszczególnych szkół. 
2.Przyjmowane są prace indywidualne uczniów. 
3.Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub osobiście do dnia 16 kwietnia 2012 r. na adres : 
 
   GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w BUDZOWIE 
   34-211 BUDZÓW 553 
   „KONKURS” 
 
4.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com 
5.Prace muszą zawierać imię i nazwisko autora, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
   oraz numer telefonu kontaktowego. 
6.Podane dane osobowe będą wykorzystane tylko na użytek konkursu. 
7.Prace złożone na konkurs przechodzą  na własność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie 
   z wszystkimi prawami, z zachowaniem praw autorskich. 
8.Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego, wielokrotnego wykorzystania nadesłanych prac 
   w publikacjach na temat szkoły oraz prezentacji na wystawach.  
Organizator nie zwraca prac konkursowych. 
9. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie o wynikach konkursu. 
   dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziane są nagrody, dla uczestników pamiątkowe   
   dyplomy i podziękowania dla opiekunów. 
10.Informacje na temat konkursu można otrzymać u Dyrektora Szkoły lub B. Kopacz, 
     tel. 033 874 00 58. 
 
 
 
 
 
 



   TEMATY KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:  
 
I  PRACA LITERACKA:  
 
Rozwiń myśl Jana Pawła II: 
 
„Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze.  
Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej 
ziemi.” 
 
Forma: rozprawka lub esej. 
Praca nie powinna zajmować więcej niż 3 strony formatu A- 4. Wypracowanie powinno być 
opatrzone informacją o autorze, adresie szkoły oraz opiekunie ucznia. 
 
 
II  PRACA PLASTYCZNA:  
 
ZAPREZENTUJ TWOJ Ą WIZJ Ę PLASTYCZNĄ  DOWOLNEGO  
UTWORU JANA PAWŁA II 
 
Praca  może być wykonana dowolną techniką plastyczną na karcie formatu A- 4 lub A – 3. 
Powinna zawierać osobno zredagowany krótki (2-3 zdania ) komentarz co do jej interpretacji 
oraz intencji autora. 
Ponadto na odwrocie należy zamieścić dane wykonawcy, adres szkoły oraz imię i nazwisko 
opiekuna. 
 
 
 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA ! 
 
                                                             
 
                                                                                                  ORGANIZATORZY 
 
 


