
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY    

I FOTOGRAFICZNY  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, 

SZKÓŁ ŚREDNICH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 

WYCHOWAWCZYCH 
 

pod hasłem: 

" NIECH ZST  " 
Ojciec Święty Jan Paweł II 

 Warszawa 1979 
  

Organizatorzy: 
Urząd Gminy w Gdowie 

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  

Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici 
 

Cele konkursu: 
           Ojciec Święty Jan Paweł II słowa te wypowiedział w Warszawie na Placu Zwycięstwa 

w czasie I pielgrzymki do Polski. Były one zaczątkiem wielkich zmian w naszej Ojczyźnie  

i sercach rodaków. Ogromne zasługi i zaangażowanie Jana Pawła II w proces odradzania się 

niepodległości naszej Ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego 

przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

Obecnie przeżywamy Rok Jana Pawła II, zatem chcemy ponownie przypomnieć to przesłanie 

Papieża i prosić za Jego wstawiennictwem Ducha Świętego o pojednanie w naszych 

rodzinach, społecznościach lokalnych, miejscach pracy, w szkole, wśród kolegów  

i koleżanek. Ojciec Święty nawołuje nas na nowo do  nawrócenia się. 

„Niech zstąpi Duch Twój” i pomoże w:  

 odkrywaniu dobra, postaw wzajemnej miłości, życzliwości w rodzinie, w szkole,  

 wśród rówieśników, w parafii, w kraju i na świecie 

 twórczym inspirowaniu się naturą i odkrywaniu piękna i dobra w drugim człowieku 

 rozwijaniu wrażliwości i zdolności oraz refleksyjnym patrzeniu  na własną postawę. 

 

Ogólne informacje o konkursie: 
 Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych, 

gimnazjum i szkół średnich oraz placówek terapeutycznych. 

 Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie i indywidualnie jedną pracę. 

 Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie A-3 i opisać na odwrocie: 

- imię i nazwisko, wiek autora; 

- nazwa i adres szkoły oraz telefon; 

- imię i nazwisko opiekuna; 

- tytuł pracy. 

 Prace fotograficzne – format 21x18, opisane jw. 

 Prace wykonane zespołowo nie będą brać udziału w konkursie. 

 Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac w kategoriach: 



- klasy 0 

- klasy I – III 

- klasy IV – VI 

- gimnazja 

- szkoły średnie 

- inne placówki wychowawczo-opiekuńcze. 

 Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie z okazji Dnia Papieskiego 

zorganizowanej w galerii Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Niegowici. 

 Termin składania prac  do dnia  15.05.2015r. 
      Prace należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej 

w Niegowici.      

ADRES SZKOŁY: 
 Gimnazjum im. Księdza Karola Wojtyły w Niegowici 

 Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II  

 w Niegowici 

 32-420 Gdów 

 woj.: małopolskie 

       tel. (12) 251 95 14,(12) 251 95 15, (12) 251 66 01 

Uwagi : 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

 Przesłane  prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich 

(odbiór prac możliwy osobiście lub przez opiekuna). 

 Pełnoletni autorzy prac, a w przypadku niepełnoletnich autorów ich rodzice lub prawni 

opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez 

organizatora konkursu dla celów statutowych oraz na bezpłatne wykorzystanie nagrań 

audio, video i zdjęć wykonanych podczas podsumowania konkursu. 

 Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

  

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ  ATRAKCYJNE 

NAGRODY ! 
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu  

XIV RAJDU SZLAKIEM PAPIESKIM 

23.05.2015r. w Niegowici! 

 
Laureaci i ich opiekunowie o wynikach konkursu zostaną zawiadomieni telefonicznie. 

ŻYCZYMY SUKCESÓW! 
 

Koordynator: 

nauczyciel plastyki mgr Dorota Drozd 
 

Kontakt telefoniczny: 
sekretariat Szkoły Podstawowej w Niegowici tel.(012)251 66 01 

sekretariat Gimnazjum w Niegowici tel. (012) 251 95 15 


