Gminny Konkurs z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II
„Moje wspomnienie o Janie Pawle II”

Idea
Głównym zamysłem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat życia i
nauczania Jana Pawła II wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Okazja do tego jest szczególna,
w dniu 18 maja br. obchodzimy 100-lecie urodzin Karola Wojtyły. Wiele osób spotkało się
z Ojcem Świętym na audiencjach, podczas pielgrzymek. W związku z tymi spotkaniami mają
bogate przeżycia, którymi chcemy, aby podzielili się z innymi.

REGULAMIN
I. Cele Konkursu:
1. Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z myślą i nauczaniem Papieża
Jana Pawła II.
2. Umożliwienie zapoznania się z wpływem Jana Pawła II na kulturę powszechną.
3. Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
plastycznej czy też form mieszanych.
4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich
twórczości.
5. Integracja międzypokoleniowa – brak rywalizacji, bo każdy wygrywa, a wygraną jest
praca literacka, plakat, rysunek, obraz który powstanie.
II. Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży a także osób dorosłych.
2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
– Dzieci – kat. I (kl. I-III szkoła podstawowa)
– Młodzież – kat. II (kl. IV – VIII szkoła podstawowa)
– Dorośli – kat. III (osoby powyżej 18 roku życia oraz uczniowie liceów)
3. Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę całkowicie własnego autorstwa,
wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną.
Tematy prac:
- Za co kocham Jana Pawła II?
- Spotkanie z Janem Pawłem II – np. wywiad z osobą, która spotkała w życiu Jana Pawła II np.
podczas pielgrzymki

- Moje wspomnienia ze spotkania z Janem Pawłem II
4. Konkursem objęte zostaną prace literackie (dopuszczalne różne formy np.
opowiadanie, esej, wywiad itp.) (maksymalnie 1-2 strony maszynopisu -Times New
Roman, czcionka12 (1,5 odstęp między wierszami). Do wydruku komputerowego
należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD; prace plastyczne np. plakaty,
grafiki, obrazy wykonane w różnych technikach malarskich.
5. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić metryczkę z danymi Autora pracy.
6. Należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszeniową.
III. Termin i miejsce składania prac:
1. Prace należy przysłać lub złożyć do 10 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 na adres:
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach
(adres: ul. Strażacka 5, 32-095 Iwanowice)
IV. Jury:
1. Prace oceni Jury powołane przez Organizatorów.
2. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.
V. Kryteria oceniania
•

twórczy charakter utworu,

•

poprawność stylistyczna i językowa (dotyczy prac literackich)

•

poziom literacki pracy,

•

samodzielność i oryginalność,

•

ogólna estetyka pracy.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w
tekście (dotyczy prac literackich) oraz jej późniejsze upublicznienie przez
Organizatora na jego stronie internetowej, a także na publikację nagrodzonej pracy
literackiej w Głosie Iwanowic.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
3. Prace nie będą zwracane.
4. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.iwanowice.pl oraz www.gckib.iwanowice.pl/
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone albumami poświęconymi Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II oraz publikacją w Głosie Iwanowic i na stronach internetowych Gminy
Iwanowice.

