
                   

„Teraz czas na naszą Drogę Krzyżową” 

          /ks. Jan Twardowski, „Nasza droga”/         

 

Regulamin konkursu plastycznego „ Z Jezusem na drodze krzyżowej” 

 

1. Cele konkursu  

Celem konkursu jest:  

1) propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi, 

2) uwrażliwienie na duchowe aspekty życia, 

3) rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, 

4) rozwój wyobraźni u dzieci. 

2. Założenia organizacyjne 

1) Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. 

Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej. 

2) Koordynatorem konkursu jest p. Grażyna Franczuk. 

3. Adresaci konkursu 

1) Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I –III szkoły podstawowej, którzy 

uczestniczą w nauczaniu religii w szkole.  

2) Udział w konkursie jest dobrowolny. 

4. Zasady uczestnictwa 

1) Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej (farby 

akwarelowe, plakatowe, akrylowe) lub technice rysunku (ołówkiem, stalówką 

i tuszem, pastelami suchymi lub olejnymi, kredkami ) albo w mieszanej 

technice.  

2) Uczestnicy konkursu powinni nawiązać do tytułu konkursu i przedstawić  

w swoich pracach jedną ze stacji drogi krzyżowej wykonaną w powyższych 

technikach. 

3) Prace niezgodne z regulaminem i dostarczone po terminie nie będą 

oceniane. 

4) Prace wyklejane kaszą lub makaronem nie będą oceniane. 

5) Prace plastyczne konkursowe powinny być formatu A-3.  

Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę konkursową. 



6) Pracę konkursową prosimy podpisać na odwrocie (imieniem i nazwiskiem), 

dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu - stanowiącą załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7) Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.  

8)  Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na 

publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika 

dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych  

z Konkursem. 

9)  Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczają, że 

zapoznali się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO załączoną do 

regulaminu konkursu.  

10) Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną 

akceptację warunków niniejszego regulaminu. 

5. Eliminacje i terminy 

Eliminacje organizowane są dwuetapowo: 

1) I etap szkolny:10.03.2023 r. 

2) II etap międzyszkolny: 21.03.2023 r. 

6. Zadania nauczyciela religii: 

1) uzyskanie zgody Dyrektora szkoły na przeprowadzenie konkursu, 

2) przekazanie uczniom, a przez uczniów rodzicom informacji  

o organizowanym przedsięwzięciu, 

3) wyłonienie trzech zwycięzców w etapie szkolnym i przesłanie 

(dostarczenie) prac do organizatora do 17 marca 2023 roku, 

4) dołączenie zgody rodziców na udział w II etapie konkursu. 

7. Ocena prac konkursowych 

1) O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez organizatora.  

2) Jury pod uwagę weźmie:  

a) oryginalny pomysł i indywidualny charakter pracy, 

b) estetykę wykonania pracy, 

c) ogólny wyraz artystyczny, 

d) zgodność pracy z założeniami konkursu, 

e) stopień trudności  

f)  technikę wykonania, 

3) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  



4) Prace przechodzą na własność organizatora. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu  

1) Finał konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 24.03.2023 r.  

2) Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej. 

9. Nagrody  

1) Organizator przyzna nagrody książkowe oraz wyróżnienia.  

2) Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


