
VII Konkurs literacki „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”
z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach

09-22 października 2014 r.

Patronat honorowy:

 Dziekan Dekanatu Puławskiego  ksiądz Piotr

Trela,

 Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel,

 Starosta Puławski Witold Popiołek,

 Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński,

 Przewodniczący  Rady  Miasta  Puławy

Zbigniew Śliwiński.

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie „Rodzina”

 Urząd Miasta Puławy

 Starostwo Powiatowe w Puławach

 POK „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu jest aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław
i  województwa  lubelskiego  w  obchody  XIV  Dnia  Papieskiego  pod  hasłem:  „Jan  Paweł  II  –
Świętymi bądźcie”. Chcemy aby tegoroczne obchody Dnia Papieskiego miały wyjątkowy charakter
z uwagi na niedawną kanonizację Ojca Świętego. 

Dzień Papieski w tym roku nawiązuje do świętości, która niewątpliwie jest dla dzisiejszego
świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie
wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem
odrzucają  ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną.  Tolerują świętość
o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale nie mała rzesza ludzi poszukuje świętości
i za nią tęskni. Zwróćmy uwagę podczas XIV Dnia Papieskiego na problem świętości w naszym
życiu jak i całej społeczności w świetle nauczania Jana Pawła II. 

Celem konkursu jest:

 popularyzacja  myśli  zaczerpniętych  z  nauczania  Jana  Pawła  II  oraz  przybliżenie

społeczeństwu  modelu  życia  zaproponowanego  przez  Ojca  Świętego  z  uwzględnieniem

świętości, jako fundamentu Kościoła.

 kształtowanie wyobraźni poetyckiej

 promowanie talentów poetyckich

 prezentacja twórczości konkursowej szerszemu kręgowi odbiorców.
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Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnikami mogą być dzieci,  młodzież i  dorośli,  których prace będą oceniane w pięciu grupach
wiekowych:

a. dzieci ze szkół podstawowych: klasy I - III 
b. dzieci ze szkół podstawowych: klasy IV - VI
c. młodzież gimnazjalna 
d. młodzież szkół średnich
e. dorośli

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wiersz poświęcony osobie Jana Pawła II – Papieża Rodziny.

3. Zachęcamy nauczycieli i katechetów, by przybliżyli dzieciom i młodzieży wybrane treści z nauk Jana
Pawła II na temat świętości oraz jej znaczenia w życiu każdego chrześcijanina.

4. Uczestnik konkursu przygotowuje  jeden wiersz. Utwór powinien zawierać na odwrocie następujące
dane: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła/placówka.

5. Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na samodzielność prac. Prace niesamodzielne będą odrzucone.

6. Szkoła/placówka może  zgłosić  maksymalnie  po 5 prac w każdej  kategorii  wiekowej.  Prosimy
o przeprowadzenie eliminacji środowiskowych.

7. Wszystkie utwory zgłoszone z placówki do konkursu należy przygotować w trzech egzemplarzach 
i umieścić w jednej zbiorczej kopercie z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi.

8. Nagrody –  w każdej kategorii  wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych
miejsc.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  przydziału  nagród  i  wyróżnień  według  własnego  uznania.
Decyzje jury są ostateczne. 

9. Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.

10. Przekazanie  praw:  osoby  biorące  udział  w  konkursie  przesyłając  prace  zgodnie  z  regulaminem
udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych
i promocyjnych oraz innych. (np. zorganizowania wystawy prac nagrodzonych i wieczorku literackiego
– nagrodzonych prac w interpretacji zaproszonego wykonawcy). 

11. Przyjmujemy wyłącznie prace z wypełnioną kartą zgłoszenia i zawierające na odwrocie informacje:
imię  i  nazwisko  autora,  szkoła,  klasa.  UWAGA!  Brak  podpisu  pracy,  karty  zgłoszenia  lub
oświadczenia eliminuje pracę! 

12. Karty zgłoszenia przyjmowane są  do dnia  13 października 2014 r. do pok. 102 w POK „Dom
Chemika” do Pani Renaty Szczypy. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. 

13. Ogłoszenie  wyników  i  uroczyste  wręczenie  nagród  Laureatom  Konkursu  odbędzie  się  dnia  19
października 2014 r.  w sali widowiskowej POK „Domu Chemika”.

14. Załączniki:

Nr 1 -karta zgłoszenia 

Nr 2 i 3-oświadczenia 
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Karta zgłoszenia

Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić)

a. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III 

b. dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV - VI

c. młodzież gimnazjalna 

d. młodzież szkół średnich

e. dorośli

1. Autor pracy (imię i nazwisko)........................................................................................................
DOTYCZY DZIECI I MODZIEŻY
2. Klasa...............................................................................................................................................

3. Szkoła.............................................................................................................................................

4. Telefon do szkoły...........................................................................................................................

5. Adres szkoły...................................................................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna/katechety* – tel. 
kontaktowy) .......................................................... 

DOTYCZY DOROSŁYCH

5. Adres 
zamieszkania...................................................................................................................................

6. Tel. kontaktowy .......................................................... 

........................................................

(Podpis nauczyciela – opiekuna/katechety*)

*proszę podkreślić w przypadku katechetów
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OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w 

opisie nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w 

rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 

1997r Nr 133. poz.883) 

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane 

osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów 

laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie. 

Data:.................................... ............................................................................................ 

 (czytelny podpis)
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OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w opisie 

nadesłanych prac do potrzeb niezbędnych dla celów konkursowych (w rozumieniu 

Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133.

poz.883) 

Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane 

osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do utworów 

laureatów zastrzegają sobie prawo ich publicznej prezentacji bez honorarium za prawa autorskie. 

Data:.................................... ............................................................................................ 

(czytelne imię i nazwisko) 


