Jestem cały Twój
i wszystko, co moje,
do Ciebie należy.
Przyjmuję Ciebie całym sobą.
Daj mi, swoje serce Maryjo.

Starosta Wejherowski i Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie
organizuje Konkurs plastyczno-literacki „Totus Tuus” cały Twój
w jubileusz 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II .
Cele konkursu:
- Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości
papieża Jana Pawła II.
- Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
Jana Pawła II.
- Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
- Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych
oraz osób niepełnosprawnych.
2. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach:
I.Literatura – uczestnik przesyła własny utwór literacki – wiersz, podejmujący temat:
„Totus Tuus” cały Twój . Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod uwagę
następujące kryteria: oryginalność ujęcia tematu, zawartość treściową utworu, styl i
język wypowiedzi, zapis (poprawność ortograficzna i interpunkcyjna).
II.Plastyka – uczestnik przesyła pracę własną nawiązującą do tematu: „Totus Tuus” cały Twój
(technika dowolna). Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod
uwagę następujące kryteria: oryginalność ujęcia tematu i zastosowane środki wyrazu
artystycznego.
2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych

- kategoria I: uczestnicy klas IV-VIII SP
- kategoria II: uczestnicy Szkół Ponadpodstawowych
3. Format pracy plastycznej: A-3, A-4.
4. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba (bez
użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, kaszy itp.)
5. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić stopkę z danymi autora pracy (imię i nazwisko autora,
klasa, wiek, szkoła-adres, telefon, adres mailowy, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela-telefon
kontaktowy.)
Dodatkowo proszę o dostarczenia wraz z pracą oświadczenia dot. RODO (luzem).
6. Prace (dokładnie opisaną) należy składać do dnia 9.10.2020 r. osobiście lub drogą pocztową pod
adresem:
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
ul. 3 Maja 49
84-200 Wejherowo
7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
8. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
10. O wynikach konkursu i terminie podsumowania Organizator poinformuje laureatów drogą
elektroniczną lub telefonicznie.
Uwagi organizatorów:
- Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
- Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła dowolną liczbę prac.
- Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
- Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne
z regulaminem nie będą oceniane.
- Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość
zmian
w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
- Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom i wyróżnionym
w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz
dyplomów za
uczestnictwo w w/w konkursie.
- Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z udostępnieniem danych osobowych oraz
wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez PZPOW, a także na publikację danych dotyczących
wizerunku uczestnika i placówki, w związku z konkursem, jeżeli nie zmieni się cel ich
przetwarzania.

Nr telefonu: (58) 672 45 92
E-mail: pzpow.kultura@op.pl

