I Międzynarodowy
KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI

o bł. Bolesławie Lament (1862-1946)
PATRONAT
Wydawnictwo
WAM

Starostwo Powiatowe
W NIDZICY

Gmina
NIDZICA

„Aby wszyscy stanowili jedno… aby świat uwierzył” (J 17,21)

Cele konkursu:
Przybliżenie postaci bł. Bolesławy Lament - Apostołki Jedności

Zespół Obsługi
Oświaty i Sportu
W NIDZICY

Zachęcenie do naśladowania bł. Bolesławy w dążeniu do jedności
Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży

Dekanat
NIDZICKI

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci oraz młodzieży
i ma zasięg międzynarodowy

Termin konkursu:
Konkurs trwa od 9 lutego do 15 kwietnia 2015 r.

Gość
Niedzielny

ORGANIZATORZY
KONKURSU

Zespół Szkół
Nr 1
W NIDZICY

REGULAMIN
K a te go r i a p l a styc zn a
Temat: „Bł. Bolesława Lament - Apostołka Jedności”
Praca plastyczna powinna przedstawiać charakterystyczne
cechy działalności, po których można łatwo rozpoznać, że
wykonane dzieło dotyczy bł. Bolesławy - Apostołki Jedności,
nie może być jedynie wizerunek błogosławionej

Zgromadzenie
SIÓSTR
MISJONAREK
Świętej Rodziny

Format pracy: A3 lub A4 wskazane jest użycie sztywnego
papieru. Prac nie należy oprawiać ani podklejać
Technika pracy: dowolna, rysunek, malarstwo, plakat,
techniki mieszane (bez komputerowej). Prosimy nie używać
materiałów łatwo psujących się i spożywczych
Kryteria oceny pracy: współczesne spojrzenie na tematykę
konkursową, oryginalny pomysł i ciekawe ujęcie pracy, wkład
pracy własnej i czytelność przekazu
Kategoria pracy plastycznej obejmuje dwie grupy wiekowe:
I grupa - dzieci od 6 do 10 lat
II grupa - dzieci od 11 do 13 lat

Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
W OLSZTYNIE

K a te go r ia l ite r a c k a
Temat: „Poznaj bł. Bolesławę Lament

- Apostołkę Jedności”
Forma pracy literackiej:
- wiersz,
- piosenka (nagrana na płytę DVD i wydruk komputerowy)

Wydział
Nauki
Katolickiej
W OLSZTYNIE

Praca literacka powinna być związana z postacią
bł. Bolesławy Lament - Apostołką Jedności
Wymagana objętość pracy maksymalnie 2 strony A4
Praca powinna być zatytułowana, nigdzie niepublikowana
i nienagradzana w innych konkursach. Pracę należy napisać
w języku polskim, pismem komputerowym
Kryteria oceny pracy: znajomość postaci bł. Bolesławy
Lament, współczesne spojrzenie na tematykę konkursową,
właściwa forma wypowiedzi i poprawność językowa
Kategoria pracy literackiej obejmuje dwie grupy wiekowe:
III grupa – młodzież od 14 do 16 lat
IV grupa – młodzież powyżej 17 lat

O p is i p r ze k a za n ie p r a c :
Pracę na odwrocie należy czytelnie opisać (wyłącznie dla wiedzy organizatorów)
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa
Adres i numer telefonu szkoły, placówki - do kontaktu
Imię i nazwisko, telefon opiekuna, adres e-mail
Do etapu międzynarodowego szkoła, placówka biorąca udział w konkursie może
przekazać maksymalnie z każdej kategorii i grupy wiekowej po 5 prac
Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. 1), metryczkę do naklejenia
na pracę zał. (2 ) oraz oświadczenia (zał. 3, zał. 4, zał. 5 )
Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać z dopiskiem konkurs
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki, do 15 kwietnia 2015
roku (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) na adres:
s. Halina G ry go

13-100 NIDZICA
ul. Mły narska 12
(w przypadku przesyłki zagranicznej należy dopisać POLSKA)

Ju r y i o c e n a p r a c :
Prace uczestników konkursu będą oceniane w kategoriach: plastycznej
i literackiej oraz w grupach wiekowych
Praca powinna być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zbiorowe,
zrolowane, zniszczone, nadesłane po terminie oraz nie spełniające warunków
regulaminu nie podlegają ocenie.
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac, przyzna miejsca
i nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia (za zajęcie miejsca od 1 do 3 - dyplom laureata
i nagrodę rzeczową, za zajęcie miejsca od 4 do 10 - dyplom wyróżnienia).
Nauczyciele prowadzący – opiekunowie uczestników nagrodzonych
i wyróżnionych otrzymają podziękowania

W yn ik i i n a gr o d y :
Lista uczestników nagrodzonych w konkursie opublikowana zostanie na stronie
internetowej: odn. olsztyn.pl; katecheza@archwarmia.pl; zsnr1. nidzica.pl
Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca maja 2015 r. w Nidzicy,
o szczegółach poinformujemy wybrane szkoły pisemnie lub telefonicznie.
Pocztą wysyłamy wyłącznie dyplomy i nagrody, dla tych którzy nie będą mogli
samodzielnie odebrać nagród i dyplomów z poza Archidiecezji Warmińskiej.
Nie wysyłamy pocztą nagród rzeczowych laureatom z placówek oświatowych
z terenu Archidiecezji Warmińskiej

U wa gi o r ga n iza to r ó w :
Źródła: www.misjonarki-swietej-rodziny.org
Osoby odpowiedzialne ze strony Organizatorów:
- Samuela Halina Grygo MSF, ZS Nr 1 w Nidzicy
- Bożena Szczurek, Doradca metodyczny, ODN, Olsztyn
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: sgsamuela@wp.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie. Od decyzji
Organizatora nie przysługuje odwołanie. Udział w Międzynarodowym Konkursie
o Bł. Bolesławie Lament jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Wystawa prac odbędzie się w dniu wręczenia nagród i dyplomów w Nidzicy.
Wszystkie nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą z prawami
autorskimi na rzecz organizatorów i mogą być dowolnie wykorzystane. Uczestnicy,
którzy przystąpią do konkursu wyrażają zgodę na podanie do publicznej
wiadomości swojego imienia i nazwiska, jeśli znajdą się w gronie nagrodzonych
i wyróżnionych.
W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w konkursie i zapoznania się
z literaturą tematu, w szczególności: „Bolesia” Ewy Skarżyńskiej oraz
„Błogosławiona Bolesława Lament” s. Adriany Teresy Gronkiewicz MSF
udostępnionych na stronie internetowej organizatorów.
Życzymy sukcesów

Or g an iz a to r zy

