Konkurs plastyczny Matka Boża w moim życiu
„Bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta,
W której przedwieczne zamieszkało Słowo,
Bądź pozdrowiona, o Maryjo święta,
Bądź pozdrowiona, Królowo!”
(Teofil Lenartowicz, Salve Regina)
Organizator Konkursu
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

REGULAMIN
1. Konkursu plastyczny Matka Boża w moim życiu odbywa się patronatem Arcybiskupa
Metropolity Poznańskiego.
2. Celem konkursu jest:
 włączenie się w obchody trzechsetlecia Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze, stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie oraz stu czterdziestej rocznicy
objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie
 zachęcanie do pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych
 ukazanie znaczenia Maryi w życiu człowieka oraz przypomnienie o roli Maryi
w życiu naszego narodu
 poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego
 prezentacja talentów plastycznych
 rozbudzenie kreatywności.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół indywidualnie w kategoriach
wiekowych:
 szkoły podstawowe, klasy: 0 – III
 szkoły podstawowe, klasy: IV – VI
 gimnazja
 szkoły średnie.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie dwóch prac
plastycznych inspirowanych mottem konkursu w formacie A4 lub A3 wykonanych
samodzielnie dowolną techniką (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych).
5. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.

6. Każda praca musi zostać opisana na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:
 imię i nazwisko autora
 klasa i szkoła
 numer telefonu i adres mailowy (lub adres do korespondencji)
w przypadku zgłoszenia przez szkołę lub placówkę oświatową praca powinna zawierać
dodatkowo:
 imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana
 nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej.
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody uczestników konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób
niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych
na potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
8. Prace przesłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane
w ramach jego statutowej działalności oraz w celach marketingowych bez honorarium za
prawa autorskie.
9. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2017 roku na adres:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej
ul. Ostrów Tumski 9
61-109 Poznań
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10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.
11.Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny będzie
oryginalność przedstawienia tematu, kompozycja oraz jakość wykonania pracy. Decyzje
jury są ostateczne.
12. Prace nie spełniające warunków regulaminu konkursu nie będą oceniane.
13.Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu uhonorowania autorów
nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora
www.poznan.ak.org.pl
14.Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo diak@poznan.ak.org.pl lub u p. Marii
Gliszczyńskiej tel. 668 385 356
15.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w sytuacjach mających istotny wpływ na organizowanie konkursu.

