Komisja Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej w Kaliszu
w ramach obchodów DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
ogłasza konkurs literacki dla uczniów gimnazjum pt.:

„Moja rodzina żyje Eucharystią ”
Patronat honorowy:
J.E. Bp Edward Janiak – Biskup Kaliski

Regulamin konkursu
I.

Organizator konkursu : Komisja Duszpasterstwa Rodzin

II.

Uczestnicy konkursu : uczniowie klas I – III gimnazjum;

III.

Cele :
przygotowanie uczniów do głębszego przeżycia Eucharystii;
motywowanie do refleksji na temat Eucharystii w rodzinie;
podejmowanie konkretnych działań pogłębiających wiarę w rodzinach;
wskazywanie roli rodziny w kształtowaniu wiary człowieka;
budowanie pozytywnego wizerunku rodziny i domu rodzinnego;
pobudzanie wrażliwości i aktywności artystycznej wśród młodzieży;

IV.

Tematyka konkursu :
„ Moja rodzina żyje Eucharystią ”

V.

Warunki uczestnictwa w konkursie :

praca samodzielna ucznia,
praca autorska może być przygotowana w formie literackiej: listu
lub artykułu prasowego ;
dopuszcza się do konkursu 2 prace z jednej szkoły, po eliminacjach szkolnych,
każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela,
- adres, telefon szkoły.
VI. Terminy:
1. Ogłoszenie konkursu 20 października 2014 r.
2. Eliminacje szkolne 15 listopada 2014 r, ( organizatorzy na tym etapie nie
zapewniają nagród i wyróżnień)
3. Przesłanie prac do 20 listopada 2014 r. na adres :
Centrum Pro Familia
ul. Harcerska 1 A
62-800 Kalisz
( Tel. . 62 502 54 34 w każdą środę od godz. 16,00 – 18.00 )
O uczestnictwie prac w konkursie decyduje data stempla pocztowego.
4., Ocena prac 21 listopada 2014 r.
5.Wręczenie nagród 6 grudnia 2014 r. podczas DNIA ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
VII.

Nagrody:

Dla laureatów konkursu przewiduje się trzy pierwsze nagrody i kilka wyróżnień.
VIII. Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie prac oraz publikowanie i reprodukowanie prac
konkursowych bez wiedzy i wypłacania honorariów autorskich.
O wyniku konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.
Organizatorzy czekają na prace i życzą twórczych pomysłów !

