
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO  

związanego z XXI Rajdem Szlakiem Papieskim 

pod hasłem: 

„Pokój to pełnia i radość” 

                                                                      Jan Paweł II 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1.   Organizator Konkursu: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie 

2.    Czas trwania Konkursu: 

             od 30 marca 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku 

3.  Cele Konkursu: 

 upamiętnienie pobytu Jana Pawła II jako wikariusza na ziemiach parafii niegowickiej  

i łapanowskiej, 

 popularyzowanie wiedzy o Papieżu Polaku wśród dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie uzdolnieo, wrażliwości i aktywności twórczej uczestników Konkursu, 

 integracja społeczności lokalnych wokół ważnych wydarzeo narodowych i światowych 

 

4. Uczestnicy Konkursu: 

 uczniowie klas szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej i dorośli 

§2 

Warunki uczestnictwa w konkursie  

       1. Praca wysłana na Konkurs powinna zawierad metryczkę:  

 imię, nazwisko autora, wiek, klasa, 

 dane placówki, adres, telefon, adres mailowy, 

 imię, nazwisko opiekuna lub rodzica, pod kierunkiem którego uczeo wykonał pracę 

 

2. Do każdej pracy należy dołączyd kartę zgłoszeniową, podpisaną przez rodzica lub prawnego 

opiekuna niepełnoletniego autora pracy. Prace wraz z kartami należy dostarczyd  

w opakowaniu umożliwiającym bezpieczne dotarcie przesyłki. 

3. Szkoła może przysład do pięciu prac w każdej kategorii wiekowej. 



§3 

Zasady konkursu 

1. Tematyka prac konkursowych: 

klasy I-III 

1. Wykonaj dowolną, płaską techniką plastyczną, projekt okładki do książki o Janie Pawle II. 

2. Wykonaj projekt koszulki – „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju”. W rysunku (format A-4) wykonanym        

dowolną,  płaską techniką plastyczną, wprowadź elementy w biało-czerwonych barwach. 

 

klasy IV-VIII 

1. „My jesteśmy nadzieją Jana Pawła II!” napisz list do Papieża, w którym opiszesz,  jak w dzisiejszym 

świecie zmagającym się z pandemią , okrucieostwem wojny, realizujesz  nauczanie Papieża. 

2. Opisz, w wybranej formie literackiej, która myśl, wypowiedź Jana Pawła II powinna byd dzisiaj 

przypominana i odczytywana na nowo. 

3. Wykonaj projekt koszulki – „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju”. W rysunku (format A-4) wykonanym 

dowolną, płaską techniką plastyczną, wprowadź elementy w biało-czerwonych barwach. 

 

szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne 

1. Opisz, w wybranej formie literackiej, która myśl, wypowiedź Jana Pawła II powinna byd dzisiaj 

przypominana i odczytywana na nowo. 

2. Wykonaj projekt koszulki  – „Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju”. W rysunku (format A-4) wykonanym 

dowolną, płaską techniką plastyczną, wprowadź elementy w biało-czerwonych barwach. 

 

osoby dorosłe 

1. „Takiego Papieża-Polaka pamiętam…” – opisz, w wybranej formie literackiej, historię  swoich 

spotkao z Janem Pawłem II. 

 

 

2. Termin nadsyłania prac: do dnia 30 kwietnia 2022 roku 

3. Prace należy dostarczyd  na adres:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II 32-740 Łapanów 

z dopiskiem „Konkurs literacko-plastyczny”. 



 

§4 

Postanowienia koocowe 

1. Ustalenia szczegółowe: 

 w Konkursie biorą udział prace wykonane indywidualnie, 

 oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora Konkursu, 

 prace nadsyłane na Konkurs muszą byd pracami autorskimi , wcześniej niepublikowanymi  

i nienagradzanymi w innych Konkursach, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac uczestników Konkursu na 

stronach internetowych Organizatora, 

 nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, 

 wszystkie prace biorące udział w Konkursie przekazywane są bez honorarium, 

 jury nie oceni prac z nieczytelnym opisem, brakiem dołączonego formularza zgłoszenia lub  

z niepełnymi danymi 

2. Kryteria oceny: 

 twórczy charakter pracy, 

 samodzielnośd i oryginalnośd w ujęciu tematu,  

 ogólna estetyka pracy 

3. Ogłoszenie wyników  Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 maja 2022 roku na mecie 

XXI Rajdu Papieskiego w Łapanowie. 

 

 

 

 

 


