
 

XIII Konkurs Plastyczno-Literacki   

dla młodzieży gimnazjalnej 

pod hasłem  

„Oblicza Dialogu” 

 
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

zaprasza do wzięcia udziału w XIII Konkursie 

Plastyczno-Literackim dla młodzieży gimnazjalnej 

na temat „Oblicza Dialogu”. 

Konkurs organizowany jest w związku ze 

świętem Patrona Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Krasnobrodzie i hasłem XIII Dnia Papieskiego: Jan 

Paweł II – Papież Dialogu. 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

I. Organizator konkursu 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

Współorganizatorzy 

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio w Warszawie 

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie 

Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie 

Krasnobrodzki Dom Kultury 

 

II. Adresat konkursu 
Uczniowie klas gimnazjalnych całej Polski 

 

III. Cele konkursu 
1. Utrwalanie w młodym pokoleniu pamięci o błogosławionym Jania Pawle II. 

2. Rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie prezentowane przez Ojca 

Świętego. 

3. Stwarzanie możliwości udziału młodzieży w konfrontacji osiągnięć 

rówieśniczych. 

4. Zachęcenie młodzieży do samodzielnego wyrażania własnych myśli. 

5. Budzenie refleksyjności spojrzenia na zadany temat. 

6. Kształcenie zdolności plastycznych i  sprawności językowej. 



 

IV. Przedmiot oceny konkursowej 
 

Konkurs plastyczny 
1. Oceniane będą prace plastyczne związane z osobą Jana Pawła II jako Papieża 

zaangażowanego w Dialog międzykulturowy i międzyreligijny.   

2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac w 

dowolnie wybranej płaskiej technice plastycznej 

- format A3 i większy nieprzekraczający 100 x70 

- mile widziane prace przygotowane do ekspozycji 

3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną  kartę informacyjną 

(zał. nr1). 

4. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- zastosowanie techniki plastycznej adekwatnej do prezentowanych treści  

5. Termin nadsyłania prac: 4 października 2013 r. 

6. Adres nadsyłania prac z kartą zgłoszenia: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

ul. Lelewela 37 

22-440 Krasnobród 

Z dopiskiem:  

Konkurs plastyczny „Oblicza Dialogu” 

7. Na pytania dotyczące części plastycznej konkursu odpowiada  Halina Gontarz, 

nauczyciel plastyki, 

 tel. służb. 84 660 70 80 

 

 

Konkurs literacki 
1. Oceniane będą prace pisemne, w których młodzież wyrazi swoje przemyślenia 

zainspirowane tematem konkursu. 

2. Do konkursu zostaną dopuszczone autorskie prace pisemne. Długość tekstu nie 

może przekraczać 4 stron A4 (czcionka Times New Roman nr 12; interlinia1,5). 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden tekst. Pracę należy przesyłać w formie 

wydruku oraz zapisu elektronicznego. 

4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną (zał. 

nr 2). 

5. Kryteria oceny: 

- zgodność z tematem 

- refleksyjne ujęcie tematu 

- walory kompozycyjne i językowe. 

6. Termin nadsyłania prac 4 października 2013 r. 



7. Adres nadsyłania prac z kartą zgłoszenia: 

 w wersji papierowej: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 

ul. Lelewela 37 

22-440 Krasnobród  (z dopiskiem: Konkurs literacki „Oblicza Dialogu”) 

 w wersji elektronicznej: zsokrasnobrod@vp.pl. 

temat: „Oblicza Dialogu” 

8. Na pytania dotyczące części literackiej konkursu odpowiada  Paweł Murdzek, 

nauczyciel j. polskiego, tel. służb. 84 660 70 80 

 

V. Struktura konkursu 
Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

 

VI. Terminarz 
1. Oficjalne ogłoszenie konkursu 2.09.2013 r. 

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 4.10.2013 r. 

3. Przekazanie informacji o wynikach konkursu uczestnikom 10.10. 2013 r. 

4. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 16.10.2013 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. 

 

VII. Nagrody 
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

VIII. Uwagi końcowe 
1. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na finał konkursu oraz powiadomieni               

o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach drogą elektroniczną. 

2. Przyjazd uczestników i opiekunów na wręczenie nagród odbywa się na własny 

koszt. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac. 

4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów i Organizatorzy mogą 

nimi dysponować. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na 

wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty 

honorarium dla autorów. 

6. Oceniane będą tylko prace z dołączoną  kartą zgłoszenia i podpisanym 

oświadczeniem. 

7. Uczestnik, przesyłając pracę do konkursu,  oświadcza tym samym, że jest jej 

autorem     i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie 

innych osób. 

8. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem 

jego regulaminu. 

 

mailto:zsokrasnobrod@vp.pl


 

 

Zał. nr 1 

 

Karta zgłoszenia 

do XIII Konkursu Plastyczno - Literackiego  dla młodzieży gimnazjalnej 

pod hasłem: Oblicza Dialogu 

organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II                          

w Krasnobrodzie 

PRACA PLASTYCZNA 

Tytuł pracy  …………………………………………………………………………… 

1. Imię i nazwisko autora……………………………………………………………. 

2. Klasa/wiek autora  ………………………………………………………………... 

3. E-mail autora ……………………………………………………………………… 

4. Nauczyciel/opiekun prowadzący…………………………………………………. 

5. Nazwa szkoły …………………………………………………………………….. 

6. Adres szkoły 

ul. ………………………………………………………………………………….. 

miasto/miejscowość ………………………………………………………………. 

kod …………………. poczta …………………………………………………….. 

telefon ……………………… e-mail …………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby konkursu (ustawa u ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

Dz. U. Nr 133 z późn. zm.)  

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów: ………………………………………… 

 

Data i czytelny podpis ucznia: ……………………………………………………….. 

 



 

 

Zał. nr 2 

 

Karta zgłoszenia 

do XIII Konkursu Plastyczno - Literackiego  dla młodzieży gimnazjalnej 

pod hasłem: Oblicza Dialogu 

organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II                                   

w Krasnobrodzie 

PRACA LITERACKA 

Tytuł pracy  …………………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………... 

2. Klasa  ……………………………………………………………….................... 

3. E-mail autora …………………………………………………………………… 

4. Nauczyciel/opiekun prowadzący……………………………………………….. 

5. Nazwa szkoły …………………………………………………………………… 

6. Adres szkoły 

ul. ……………………………………………………………………………….. 

miasto/miejscowość …………………………………………………………….. 

kod …………………. poczta …………………………………………………... 

telefon ……………………… e-mail …………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby konkursu (ustawa u ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. 

Dz. U. Nr 133 z późn.zm.)  

 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów: ……………………………………… 

 

Data i czytelny podpis ucznia……………..………………………………………… 

 


