Regulamin REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

Chwała męczeństwa nagrodą zwycięstwa
upamiętniającego 80. rocznicę męczeńskiej śmierci Teresy Benedykty od Krzyża – św. Edyty Stein
CELE
upamiętnienie 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty Stein
✓
jubileuszowe świętowanie w miastach Edyty Stein: Rok 2022 Rokiem Edyty Stein we Wrocławiu
(województwo dolnośląskie), 750-lecie Miasta Lublińca (województwo śląskie)
✓
pogłębienie zainteresowania postacią współpatronki Europy św. E. Stein
✓
rozwijanie pasji artystycznych dzieci i młodzieży
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs regionalny skierowany jest dla uczniów z województw: śląskiego i dolnośląskiego.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej,
b) uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej,
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Uczestnicy konkursu nadsyłają autorskie prace plastyczne na temat “Chwała męczeństwa nagrodą
zwycięstwa – św. Edyta Stein”, niepublikowane do tej pory i nienagrodzone w innych konkursach.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (bez materiałów sypkich) w formacie A4
lub A3.
5. Prace powinny być czytelnie opisane – na odwrocie pracy prosimy nakleić kartę zgłoszenia
– ZAŁĄCZNIK nr 1.
6. Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein
ul. Piłsudskiego 8
42 – 700 Lubliniec
w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 31 października (decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem KONKURS. Prace można też dostarczać do sekretariatu ww. szkoły.
7. Do pracy należy załączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO
– ZAŁĄCZNIK nr 2.
8. Powołane przez organizatorów jury oceni prace i przyzna wyróżnienia oraz nagrody w trzech
kategoriach wiekowych.
9. Prace laureatów zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej oraz opublikowane
w książkowym pokłosiu konkursowym. O terminie wystawy, połączonej z wręczeniem nagród,
szkoły laureatów zostaną powiadomione.
10. Patronat Honorowy nad konkursem obejmują:
➢
Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu
➢
Towarzystwo im. Edyty Stein, Oddział w Lublińcu
➢
Ks. Bp Jan Kopiec – Biskup Gliwicki
➢
Ks. Rafał Grunert – Proboszcz Parafii św. Edyty Stein w Lublińcu
➢
Śląski Kurator Oświaty
➢
Andrzej Gawron – Poseł na Sejm RP
➢
Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego
➢
Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lublińca
11. Patronat Medialny nad konkursem sprawują:
❖
Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny
❖
Magazyn społeczno-kulturalny Ziemia Lubliniecka
❖
Gazetka parafialna U Oblat.
12. Do udziału w konkursie zapraszają Organizatorzy:
o
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła w Lublińcu https://wydawnictwomacieja.blogspot.com/
o
Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu https://szkolaedyty.pl/
✓

