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REGULAMIN
„V MIĘDZYSZKOLNY KON KURS P APIESKI
RODZINY SZKÓŁ IMIENI A J AN A P AWŁA II
ARCHIDIECEZJI LUBELS KIEJ 2011/2012”
„Wy jesteście naszą nad zieją, młodzi są naszą nadzieją”.
Jan Paweł II: Dzień Młodzieży, Toronto 28 lipca 2002 r.

Jeżeli :
posiadasz własne, bądź po zyskane, niepublikowane zdjęcia lub filmy z Janem Pawłem II ,
masz talent plastyczny ,
piszesz wiersze,
znasz tajniki technik kom puterowych
lub jako nauczyciel realizujesz ciekawe przedsięwzięcie wychowawcze
– weź udział w konkursie!
Zap r asz am y d yr ek t o r ów pla ców e k, nau cz yc i el i i ucz n iów R o dz in y Sz kół im i eni a J an a
P aw ła II Ar c h idi e cez j i Lu be l sk ie j do udz i a ł u w mi ędz ys z k oln ym kon ku r si e:

Przesłania i życie Jana Pawła II
Organizator:

GIMNAZJUM NR 1 IM. JAN A P AW ŁA II
22-100 CHEŁM, UL. WOŁYŃSKA 1 TEL./ FAX (0-82)5651194

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE

http://www.gim1chelm.republika.pl

e-mail: gim1chelm@wp.pl

Cele:
Oddanie czci Janowi Pawłowi II, największemu Polakowi, wzorcowi moralnemu naszych czasów, niezastąpionemu przyjacielowi
dzieci i młodzieży. Integrowanie uczniów wokół wartości i przesłań Jana Pawła II. Pielęgnowanie dziedzictwa duchowego Ojca
Świętego i tradycji związanych z Patronem szkoły. Wspomaganie procesu nauczania i wychowania poprzez dzielenie się
doświadczeniami Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II. Poznanie życia papieża Polaka i tworzenie kolekcji unikalnych zbiorów
archiwalnych. Rozwijanie twórczości artystycznej młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań informatycznych .

Terminy: start: 5.X.2011 nadsyłanie prac: do 10.III.2012 rozstrzygnięcie: druga połowa kwietnia 2012
Kategorie konkursu i grupy wiekowe:
1.

2.

Konkurs plastyczny dla uczniów: „Sceny z życia Jana Pawła II” – prace plastyczne przedstawiające
autentyczne wydarzenia z życia Jana Pawła II., format pracy A4, A3, technika dowolna, w tym również grafika
komputerowa (w wersji elektronicznej /bmp, jpg/ i w postaci wydruku). W tytule pracy należy podać miejsce i rok
wydarzeń. Grupy wiekowe: 1. szkoły podstawowe, 2.gimnazja i licea
Konkurs kolekcjonerski dla uczniów i nauczycieli: „Zatrzymane w kadrze… - epizody z życia
Jana Pawła II” - kopie niepublikowanych pamiątkowych zdjęć lub filmów z Janem Pawłem II ze zbiorów własnych
bądź pozyskanych.
Grupy wiekowe: 1. szkoły podstawowe, 2.gimnazja i licea

3.

4.

Konkurs komputerowy dla uczniów: „Przesłania Jana Pawła II”
- prezentacja(PowerPoint wersja 2007 i starsze) do 5 min. Grupa wiekowa: szkoły podstawowe
- film (format avi) do 5min. Grupa wiekowa: gimnazja i licea
Konkurs literacki dla uczniów: „Przesłania Jana Pawła II” – autorski wiersz (w wersji elektronicznej i w postaci
wydruku).
Grupy wiekowe: 1. szkoły podstawowe, 2.gimnazja i licea

5.

Konkurs dla nauczycieli - Najciekawsze przedsięwzięcie – „Przesłania Jana Pawła II w życiu naszej
szkoły” prezentacja działań szkoły bądź relacja z realizacji projektu edukacyjnego z grupą młodzieży zgłoszona
przez opiekuna w postaci 3 minutowego filmu(avi) lub prezentacji (PowerPoint wersja 2007 i starsze).
Konkurs dla nauczycieli wszystkich typów szkół.
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Warunki uczestnictwa:
1. Prace należy przesłać pocztą na adres: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 1 z dopiskiem Konkurs Papieski Rodziny Szkół Jana Pawła II
Archidiecezji Lubelskiej 2011/12 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2012. Prace złożone po tym terminie
(decyduje data stempla pocztowego) nie będą brały udziału w konkursie.
2. Każda praca musi być trwale opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, rok urodzenia, szkoła, klasa, imię i nazwisko
opiekuna, telefon kontaktowy i/lub e-mail. Prace bez pełnego opisu nie będą brały udziału w konkursie.
3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia do konkursu. Prace bez dołączonej,
wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji,
z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.
6. Prace powinny być dziełem jednego autora - za wyjątkiem kategorii „Najciekawsze Przedsięwzięcie”, gdzie
dopuszcza się udział kilku nauczycieli - opiekunów. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykorzystywane
w innych konkursach, publikacjach czy wystawach.
7. Nadesłane prace muszą być dziełami oryginalnymi, nie mogą być obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich,
nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku zbyt małej frekwencji organizator zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac
lub odstąpienia od realizacji danej kategorii konkursu.
9. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia 2012 roku na stronach internetowych organizatora
www.gim1chelm.republika.pl. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub
listownie.
11. Prace oceni komisja złożona z przedstawicieli organizatora. Postanowienia jury są ostateczne.
12. Nagrody wręczą przedstawiciele sponsorów i organizatorów podczas Zjazdu Rodziny Szkół Archidiecezji
Lubelskiej w maju 2012 (laureaci zostaną zaproszeni telefonicznie, nieodebrane nagrody zostaną przesłane
pocztą).
13. Kontakt w sprawach konkursu: Galeria Jana Pawła II działająca przy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
w Chełmie - opiekunowie: Elżbieta Ćwikła e-mail gim1chelm@wp.pl, Ewa Krzywicka tel. 602373455.

Kryteria oceny: Nawiązanie do tematu kategorii konkursowej, pomysłowość, oryginalność oraz walory artystyczne.
Nagrody: Dyplomy dla laureatów miejsc 1-3 i opiekunów oraz nagrody rzeczowe dla laureatów wszystkich kategorii
za zajęcie pierwszego miejsca.

Zapraszamy! Organizatorzy

