
Regulamin konkursu plastycznego 
„Postać świętego Jana Pawła II w oczach dziecka” 

Organizator
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Cele konkursu 
1. Rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności plastycznych u dzieci. 
2. Przypomnienie oraz przybliżenie postaci świętego Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy 

urodzin papieża oraz 15. rocznicy Jego śmierci.
3. Uwrażliwienie na piękno postaci i przyrody w której kochał przebywać Karol Wojtyła
4. Aktywizacja dzieci i młodzieży w okresie pandemii.

Zasady uczestnictwa 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5  - 15 lat i przeprowadzony zostanie w 5 

kategoriach wiekowych:
kategoria I: 5 - 6 lat 
kategoria II: 7- 8 lat
kategoria III: 9 -10 lat 
kategoria IV: 11-12 lat 
kategoria V: 13 -15 lat

2. Uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie z wizerunkiem postaci św. Jana
Pawła II.

3. Tło pracy powinno nawiązywać do życia i pasji Karola Wojtyły.
4. Praca zgłoszona na konkurs musi być przemyślana i powinna przedstawiać indywidualne  

podejście dziecka do postaci papieża.  
5. Praca nie może być kopią zdjęcia, powinna być autorskim pomysłem na przedstawienie  

postaci Jana Pawła II.
6. Format pracy i technika wykonania są dowolne. 
7. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać do dnia 28 maja na adres mailowy: 

elzbietabarciszewska@gmail.com

Nagrody
1. W dniach 1-10 czerwca odbędzie się głosowanie na opublikowane na stronie Facebook 

Pałacu Młodzieży prace (www.facebook.com/palacmlodziezyNS), a 5 autorów, którzy 
otrzymają największą ilość polubień (jako polubienie zaliczamy kciuk i serduszko) 
zostanie nagrodzonych.

2. Termin głosowania na prace uczestników upływa 10 czerwca o godz. 23.59.

Postanowienia końcowe
 Uczestnicy konkursu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji 

ich prac i danych w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie 
przez organizatorów  w celach promocyjnych

 Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu.

Kontakt 
Więcej informacji udziela Elżbieta Barciszewska - Kozioł pod adresem mailowym: 
elzbietabarciszewska@gmail.com oraz telefonem komórkowym : +48 734-172-810.
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