
 

„Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne” . 

Ku pamięci Św. Jana Pawła II  

  

I edycja konkursu dla dzieci i młodzieży 

 

  

I Regulamin konkursu 

1. Konkurs dla dzieci i młodzieży „Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne”, ku 

pamięci Św. Jana Pawła II skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych, zamieszkujących Miasto i Gminę Zagórz. Konkurs ma na celu 

upamiętnienie postaci Św. Jana Pawła II oraz jego życia. 

2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe: 

- klasy: I – III 

- klasy: IV – VIII 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach – plastycznej, literackiej oraz 

piosenka. 

4. W kategorii plastycznej zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej 

w dowolnej formie upamiętniająca wydarzenie związane ze Św. Janem Pawłem II lub jego 

wizerunek. 

5. W kategorii literackiej zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat: 

„Karol Wojtyła – droga do kapłaństwa” 

6. W kategorii piosenka zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie utworu muzycznego 

związanego z postacią Św. Jana Pawła II oraz dostarczenie go na nośniku elektronicznym  (CD, 

DVD, pendrive lub załącznik wideo do wiadomości e-mail). 

7. Każdy uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę w każdej z trzech kategorii. Do każdej 

pracy należy złożyć kartę zgłoszeniową, która stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu 

(MGOKiS), zwany dalej „Organizatorem”. Tel: 13-46-23-059,  

e-mail:  mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl  

9. Prace konkursowe należy składać do dnia 21.05.2021 r.  Wyniki konkursu, termin oraz 

formuła uroczystości rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz 

portalu społecznościowym Organizatora, a także Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. 

 

II Warunki uczestnictwa  
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zamieszkującej gminę Zagórz. Prace mogą być przygotowywane oraz zgłaszane wyłącznie 

przez autorów indywidualnych. 

2. Prace muszą zostać przygotowane w języku polskim. 

3. Do pracy konkursowej należy dołączyć poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z 

oświadczeniem RODO (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu), dostępną na stronie 

mailto:mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl


www.mgokis.zagorz.pl. Prace konkursowe bez wymienionych, poprawnie uzupełnionych 

załączników nie będą rozpatrywane. 

4. W konkursie oceniane będą prace dostarczone do siedziby Organizatora z siedzibą przy  

ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej  

w terminie do 21.05.2021 r. (data stempla pocztowego). Utwory muzyczne można przesłać 

jako załącznik do wiadomości e-mail. 

5. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie 

będą oceniane. 

6. Dostarczenie lub nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.   

7. Uczestnik konkursu oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń względem 

Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej nadesłanej wraz ze 

zgłoszeniem konkursowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania  

w ograniczonym zakresie.  

8. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace oraz nośniki na których zostały 

umieszczone nie podlegają zwrotowi. 

 

III Nagrody  
 

Jury konkursu przyzna autorom prac nagrody rzeczowe w każdej kategorii oraz grupie 

wiekowej za miejsca od pierwszego do trzeciego. Za zajęcie miejsc od czwartego do 

siódmego wręczone zostaną dyplomy. 

Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane autorom nagrodzonych w konkursie prac po 

ogłoszeniu wyników. 

IV Ocena  
  

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

2. Komisja dokona wyboru 7 prac plastycznych, 7 prac literackich oraz 7 utworów muzycznych 

(piosenek). W każdej kategorii wiekowej, przy zachowaniu kolejności od 1 do 7, gdzie 1 jest 

najlepszą pracą plastyczną, pracą literacką lub piosenką. 

3. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Z rozstrzygnięcia Konkursu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji. 

 

V Postanowienia końcowe  
 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście 

i nie naruszają praw osób trzecich.  

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m. in. na stronie internetowej 

Organizatora lub w formie czasowej wystawy w siedzibie Organizatora. 

3. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich  

w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) 

osób trzecich. 

4. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

niego postanowień niniejszego Regulaminu. 

http://www.mgokis.zagorz.pl/


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa , a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

 


