
XIV Konkurs plastyczny Jan Paweł II – "Nie lękajcie się"

z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego w Puławach

03-17 października 2021 r.

Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie „Rodzina”

2. Zespół Szkół Technicznych

3. SP nr 11 w Puławach

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1

5. Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika

6. Parafia Św. Rodziny w Puławach

Głównym  celem  konkursu  jest  aktywne
włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław 
i województwa lubelskiego w obchody XXI Dnia
Papieskiego  pod  hasłem:  "Nie  lękajcie  się".
Naszymi  działaniami  chcemy  przedłużyć
dziękczynienie za kanonizację 
i przybliżać osobę Jana Pawła II.
Non abiate paura. Nie lękajcie się otworzyć drzwi
Chrystusowi.  Ta  najbardziej  chyba  znana  na
świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego
homilii  wygłoszonej  22 października 1978 roku
podczas  mszy  świętej  na placu  św. Piotra
w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. 

Żyjemy  w coraz  bardziej  podzielonym  świecie,
gdzie  głębokie  różnice  poglądów  politycznych
i etycznych sprawiają często, że ludzie nie mogą
już  ze  sobą  rozmawiać.  W tym  podzielonym
i skłóconym świecie Kościół jest posłany do każ-
dego człowieka i z każdym człowiekiem chce roz-
mawiać,  bo każdego człowieka dosięga miłujące
spojrzenie Chrystusa – Zbawiciela. Aby taka roz-
mowa była możliwa, Kościół musi być miejscem
szacunku dla  każdego człowieka.  Czy rzeczywi-
ście tak jest? Czy chrześcijanie wystarczająco ja-
sno odcinają się od wszelkich postaw związanych
z pogardą i nienawiścią? Wielorakie są przyczyny
tego,  że  drzwi  przed  Chrystusem są  zamknięte,
a ludzie i całe społeczności odwracają się od Ko-
ścioła  i Ewangelii.  Nierzadko  przyczyną  takich
postaw jest  widzenie,  a często także bolesne do-
świadczenie, grzechu i zła w Kościele. Niewątpli-
wie,  mamy również do czynienia  z nierzetelnym
i karykaturalnym  przedstawianiem  chrześcijan
w mass-mediach i kulturze popularnej. Dobro jest

przemilczane  i pomniejszane;  upadki,  słabości
i grzechy  są  eksponowane  jako  jedyna  prawda
o Kościele.  Konsumpcyjna,  relatywistyczna
i pragmatyczna kultura zwalnia ludzi ze stawiania
sobie wysokich wymagań moralnych.

Chcemy, żeby pamięć o Janie Pawle, a zwłaszcza 
jego przesłanie, kim był i co zostawił swoim 
pontyfikatem, a także jak duży wpływ miał na 
kształtowanie naszej tożsamości zarówno 
religijnej jak i kulturalnej przekazywać młodemu 
pokoleniu.
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Celem konkursu jest:

a) popularyzacja  myśli  zaczerpniętych  z  nauczania  Jana  Pawła  II  oraz  przybliżenie

społeczeństwu  potrzeby  bycia  dobrym  za  przykładem  Św.  Brata  Alberta  i  innych  ludzi

czyniących dobro,

b) rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej nadzieją i radością chrześcijańską,

c) promowanie talentów plastycznych poprzez prezentacje twórczości konkursowej szerszemu

gronu odbiorców.

X Konkurs plastyczny Jan Paweł II – "Nie lękajcie się"

z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego w Puławach

03-17 października 2021 r.

REGULAMIN

1.  Uczestnikami  mogą  być  dzieci,  młodzież  i  dorośli  z  Puław i  województwa  lubelskiego,  których  prace  będą
oceniane w sześciu grupach wiekowych:

 dzieci w wieku przedszkolnym
 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III 
 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV – VIII
 młodzież szkół średnich
 dorośli

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną poświęconą hasłu "Nie lękajcie się".

3. Zachęcamy nauczycieli i katechetów, by przybliżyli dzieciom i młodzieży temat tegorocznego Dnia Papieskiego.

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej i rysunkowej oraz collage, format prac: A-4, A-3.

5. Ilość nadesłanych prac – autor może wykonać maksymalnie jedną pracę.

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

7.Praca nie może być wykonana ZBIOROWO, powinna mieć jednego autora.

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

8. Wszystkie prace zgłoszone ze szkoły/placówki do konkursu należy umieścić w jednej zbiorczej kopercie 
z wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi. Prac nie należy składać, zginać i rolować.

9. 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. 

10. Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.

11. 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). 
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12. 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! 

13. Prace plastyczne wraz z kartami zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00  do
dnia 4 października 2021 r. do POK Dom Chemika,  do Pani Renaty Szczypy (lub na portierni w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „ Dzień Papieski  2021 – konkurs plastyczny”).   Prace dostarczone po terminie nie biorą
udziału w konkursie. 

14. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 10  października 2021 r., 
w Kościele pw. Św. Rodziny w Puławach.

Załączniki:
Nr 1 -karta zgłoszenia 
Nr 2 -oświadczenie

Zapraszamy do udziału !!!
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Załącznik nr 1

XIV Konkurs plastyczny Jan Paweł II – "Nie lękajcie się"

z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego w Puławach

03-17 października 2021 r.

Karta zgłoszenia

Do udziału w konkursie w kategorii (właściwe podkreślić)

 dzieci przedszkolne

 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy I - III 

 dzieci ze szkoły podstawowej: klasy IV – VIII

 młodzież szkół średnich

 dorośli

1. Autor pracy (imię i nazwisko)*........................................................................................................

2. Klasa...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

(Podpis opiekuna/katechety*)

*podkreślić w przypadku katechetów
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Załącznik nr 2

XIV Konkurs plastyczny Jan Paweł II – "Nie lękajcie się"

z okazji obchodów XXI Dnia Papieskiego w Puławach

03-17 października 2021 r.

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: .................................... ..............…              ................................………............................ 

    (czytelne imię i nazwisko rodzica) 
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