
 
 

 Patronat medialny: 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„RODZINA NATURALNYM ŚRODOWISKIEM CZŁOWIEKA” 
 

Organizatorzy: Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem 

oraz Gmina Jemielnica 
 

Patronat honorowy: Biskup Opolski Andrzej Czaja 
 

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Radio Plus 
 

Założenia konkursu: Celem Konkursu Plastycznego „Rodzina naturalnym środowiskiem człowieka” jest 

propagowanie tradycyjnego modelu rodziny, opartego na wychowaniu w duchu chrześcijańskim i poczucie 

wielopokoleniowej wspólnoty, zakorzenionej w górnośląskiej tradycji. Organizatorzy konkursu pragną 

zainspirować młodzież do artystycznego wysiłku, aby w ten sposób twórczo włączyć się do ogłoszonego, 

na terenie trzech diecezji Metropolii Górnośląskiej, Roku Rodziny. 
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych - dzieci w wieku od 7 do 13 lat.  

2. Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze w formacie A4 lub A3. 

3. Tematyka nadsyłanych prac powinna być związana z rodziną.  

4. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie techniki plastyczne. 

5. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę.  

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez jego organizatorów.  

Ich wręczenie, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, nastąpi 1 maja 2014 roku, w trakcie 

Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy. 

7. Nadesłane prace stanowić będą własność organizatorów i nie zostaną zwrócone. Najciekawsze z nich 

zostaną opublikowane w „Gościu Niedzielnym”, w lokalnej prasie oraz w Internecie. 

8. Metryczkę pracy (wg załączonego wzoru – punkt 12. Regulaminu) należy przykleić w dolnym, 

prawym rogu na odwrocie pracy.  

9. Prace nieposiadające naklejonej metryczki nie będą oceniane.  

10. Prace powinny zostać zebrane przez nauczyciela szkoły lub opiekuna dzieci z instytucji kultury, 

parafii, organizacji pozarządowej i innych organizacji lub indywidualnie a następnie przesłane 

do 11 kwietnia 2014 roku na adres: Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem,                        

ul. Ks. Czerwionki 39, 47 – 110 Kolonowskie.  

11. Wszystkie prace, pochodzące z jednej instytucji, należy przesłać jedną przesyłką. 

12. Prace zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Organizatorów. 
 

Wzór metryczki pracy: 
 

 

 

NAZWA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ NAUCZYCIEL/OPIEKUN 

ADRES INSTYTUCJI KOD POCZTOWY DATA 

NR TELEFONU E-MAIL 

NAZWISKO I IMIĘ AUTORA TYTUŁ PRACY WIEK 

Ewentualne pytania prosimy kierować do Pani Bożeny Wanat, tel. 77 46 11 140 w. 51 


