REGULAMIN KONKURSU
pod honorowym patronatem
J. E. ks. bpa Edwarda Janiaka, Biskupa Kaliskiego
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
na najlepszy transparent z hasłem pro-life
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na
najlepszy transparent głoszący hasło w obronie życia ludzkiego od poczęcia do
naturalnej śmierci.
W związku z 20-leciem wizyty św. Jana Pawła II w Diecezji Kaliskiej
oraz organizacją Marszu dla Życia i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim,
pragniemy zaprosić do udziału w konkursie uczniów szkól gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Św. Jan Paweł II podczas wizyty w Kaliszu – stolicy Diecezji Kaliskiej, 4
czerwca 1997r. wygłosił pamiętną homilię na temat bezcennej wartości życia
ludzkiego. Powiedział wówczas: „Dziecko jest najpiękniejszym darem dla
rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego”.
W oparciu o to przesłanie zachęcamy do udziału w konkursie.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Organizator Marszu dla Życia i Rodziny w
Ostrowie Wielkopolskim.
2. Z ramienia organizatora osobą odpowiedzialną za konkurs jest
Magdalena
Kwiatkiewicz,
tel.
505 145 947,
e-mail:
magda
@kwiatkiewicz.pl
3. Regulamin konkursu będzie dostępny u organizatora oraz na stronie Diecezji
Kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest:
 uwrażliwienie młodego pokolenia na wartość życia ludzkiego i jego
poszanowania od poczęcia do naturalnej śmieci,
 popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat rozwoju życia ludzkiego
w czasie prenatalnym oraz prawdy o tym, czym jest aborcja,

 rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy broniącej życia na każdym
etapie jego rozwoju
FORMA PRACY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być pojedynczy
uczniowie lub zespoły uczniów (maksymalnie 3 osoby) ze szkół znajdujących
się na terenie Diecezji Kaliskiej.
2. Uczestnicy konkursu winni przygotować transparent z hasłem
nawiązującym do obrony życia nienarodzonych. Forma transparentu jest
dowolna.
3. Prace winny mieć charakter samodzielny.
4. Zdjęcia prac konkursowych wraz z podanymi wymiarami transparentu
winny być przekazywane na adres pocztowy:
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
z dopiskiem: Konkurs – „Dziecko, najpiękniejszy dar”, nie później niż do 19
maja 2017 r.
5. Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest dołączenie do nich przez
opiekuna (katechetę lub nauczyciela) wypełnionej karty zgłoszenia,
znajdującej się na końcu niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem przyznania nagrody w konkursie jest udział wraz z
transparentem w Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 11 czerwca
2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim (rozpoczęcie Mszą św. o godz. 15:30
w Konkatedrze pw. św. Stanisława w Ostrowie Wlkp. ul. kard.
Ledóchowskiego 2).
7. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
postanowienia niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych.
JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:
Kwiatkiewicz, odpowiedzialna za przygotowanie konkursu, ks.
Powąska, Dyrektor Wydziału Katechetycznego.
2. W ocenie prac konkursowych będzie uwzględniana:
komunikatywność hasła, pomysłowość oraz staranność
transparentu.

Magdalena
dr Jarosław
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3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a. uczniów szkół gimnazjalnych,
b. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

1.
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4.

5.
6.

NAGRODY
Jury konkursu przyznaje nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Przewiduje się: I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
Na wniosek katechety/nauczyciela istnieje możliwość wystawienia
zaświadczenia o udziale uczniów w konkursie oraz pomocy w
przygotowaniu transparentu.
Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2017 w
czasie pikniku po Marszu dla Życia i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.
Niniejszy konkurs został objęty patronatem Instytutu im. Ks. Piotra Skargi
oraz Bractwa Małych Stópek, będących jednocześnie sponsorami nagród
przyznawanych w konkursie.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija: 19 maja 2017 roku

Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko ucznia/uczniów:
1. …………………………………………………………………….. klasa: ……
2. …………………………………………………………………….. klasa: ……
3. …………………………………………………………………….. klasa: ……

Szkoła: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: …………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………...
E-mail opiekuna: …….…………………………………………………………...

