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K O N K U R S  W  R O K U  J U B I L E U S Z O W Y M  

 „POCHWAL SIĘ SWOJĄ PARAFIĄ” 
Parafia widziana oczyma dzieci i młodzieży 

 
Pod patronatem Księdza Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza  

 

I. Organizator: Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu przy 
współpracy księży proboszczów i katechetów. 

II. Cele konkursu: 

■ pogłębianie znajomości historii swojej parafii; 

■ popularyzowanie wiedzy o świętych i błogosławionych patronach parafii; 

■ kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy na temat 
swojej parafii;  

■ uwrażliwienie na głos powołania Bożego; 

■ prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży  

 

III. Kategorie i tematyka prac konkursowych: 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

Temat : 

a) Kościół parafialny 
b) Kapliczki i krzyże przydrożne 
c) Piękno przyrody 

■ kategoria A: klasy I-V – szkoły podstawowej 

■ kategoria B: klasy VI -szkoły podstawowej – III Gimnazjum 

■ kategoria C: szkoły ponadgimnazjalne 

■ kategoria D: studenci  

 technika dowolna - ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż ( oprócz prac 
wykonanych materiałem sypkim lub plasteliną) 

 format prac: karta A-3, 

Każda praca powinna zawierać metryczkę - wielkość czcionki 9 - Imię i nazwisko autora; 
Kategoria w konkursie; Parafia; Nazwa Szkoły. 
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KONKURS LITERACKI 

Tematy : 

a) Powołanie do służby Bogu i ludziom na przykładzie życia i dzieł miłosierdzia  parafii.  

b) Powstanie, działalność i charyzmat  parafii na przestrzeni  lat.  

c) Nowy obraz parafii dla lepszego świata.  

Uczniowie wybierają jeden z tematów; 

 

■ kategoria A: klasy VI- szkoły podstawowej – III Gimnazjum 

■ kategoria B: szkoły ponadgimnazjalne 

■ kategoria C: studenci 

 forma: wiersz, opowiadanie, rozprawka, esej 

Prace wydrukowane  czcionką Arial 12należy szczegółowo opisać, podając imię i nazwisko 
autora,  Kategoria w konkursie. Parafia. Nazwa Szkoły.  

 

KONKURS na PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ lub ZDJĘCIE  
 

 
Temat : Video clip prezentujący parafię  

■ kategoria I: klasy II-III -gimnazjum 

■ kategoria II: szkoły ponadgimnazjalne 

■ kategoria III: studenci  

 Forma pracy: Prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point, 
LibreOffice Impress lub OpenOffice Impress. Zapisana na płycie CD lub DVD 

 Czas trwania - do 10 minut. 

W prezentacji należy umieścić nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko autora. Kategoria w 
konkursie. Parafia. Nazwa Szkoły.  

 

IV Kryteria oceny 

1. Prace mają być tematycznie związane z życiem i działalnością  parafii. 
2. Prace powinny zwierać poprawne merytorycznie informacje. 
3. Praca powinna być: samodzielna i indywidualna, nie powinna być prezentowana w innych 

konkursach. 
4. Praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, 

temat pracy. 
5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz w przypadku osób, które nie ukończyły 

18 roku życia zgodę rodziców  na przetwarzanie danych osobowych( Załącznik 1 i 2). Bez 
tej zgody prace nie będą oceniane przez komisję konkursową.  
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V Terminy składania prac 

Do 30 maja 2018 roku prace należy złożyć do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego w Kurii 
Diecezjalnej w Sandomierzu 

Oceny nadsyłanych prac dokonuje komisja powołana przez organizatora konkursu 

 

VI. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród  

We wszystkich kategoriach zastaną nagrodzone pierwsze trzy miejsca, pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplom.  

Rozdanie nagród nastąpi w dniu 16 czerwca  2018 r. w Sandomierzu  
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Załącznik 1 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..................................................................               
w konkursie  „POCHWAL SIĘ SWOJĄ PARAFIĄ. Parafia widziana oczyma dzieci i 
młodzieży”, oraz opublikowanie informacji o udziale, zdjęć na stronie internetowej Diecezji 
Sandomierskiej oraz akceptuję regulamin konkursu i przyjmuję do wiadomości, że prace 
zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów 
prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki 
elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach. 
 

Data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

……………………                      .…………..………………………………………… 

 

 

 

Załącznik 2 

 

Konkurs „POCHWAL SIĘ SWOJĄ PARAFIĄ. Parafia widziana oczyma dzieci i młodzieży” 

 Karta zgłoszenia uczestnika  

1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………………………..  

2. Klasa……………………………………………………………………………………..  

3. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres i telefon szkoły………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………….  

5. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………. 

6. Imię i nazwisko katechety………………………………………………………………. 
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