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KONKURS POŒWIÊCONY OSOBIE ŒW. JANA PAW£A II
(W USTANOWIONYM PRZEZ SEJM Rzeczypospolitej Polskiej  - 2015 - ROKU JANA PAW£A II).

ORGANIZATOR: 
Centrum M³odzie¿y im. dr. H. Jordana w Krakowie

PARTNERZY:
Centrum Jana Paw³a II
Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

CELE I ZA£O¯ENIA:
- przybli¿enie dzieciom sylwetki Œwiêtego Jana Paw³a II oraz wartoœci prezentowanych przez Papie¿a
- rozbudzanie kreatywnoœci, rozwijanie zdolnoœci artystycznych
- propagowanie wartoœci czytelnictwa
- promocja wspólnego, rodzinnego spêdzania czasu

TERMINARZ:
- maj – rozpoczêcie i promocja konkursu
- do 5 lipca – nadsy³anie prac konkursowych
- wrzesieñ – ocena prac, przygotowanie fina³u projektu
- druga po³owa paŸdziernika – fina³ konkursu 

ZASIÊG KONKURSU:
Kraków i powiat krakowski
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
I. Adresatami konkursu s¹ dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (z klas 1-3 szko³y 
podstawowej).

II. Uczestnicy konkursu przygotowuj¹ pracê plastyczn¹ - PORTRET JANA PAW£A II  w oparciu o 
przeczytan¹ osobiœcie lub przez opiekuna lekturê. Portret Papie¿a powinien byæ wykonany w jak 
najbardziej oryginalny sposób. Dopuszczone s¹ prace przestrzenne. 
Lektura:
1. S. ZOFIA SZYMANEK, ŒWIÊTY PAPIE¯ POLAK, WYDAWNICTWO ESPE
2. ELIZA PIOTROWSKA, ŒWIÊCI UŒMIECHNIÊCI - ŒWIÊTY JAN PAWE£ II, WYDAWNICTWO 
ŒWIÊTY WOJCIECH
3. JOANNA KRZY¯ANEK, JAN PAWE£ II CZYLI JAK KAROLEK ZOSTA£ PAPIE¯EM, WYDAWNICTWO 
DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU

III. Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e przys³aæ maksymalnie 1 pracê.

IV  Przyjmowane bêd¹ prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imiê i nazwisko  
uczestnika, wiek, szko³a, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

V. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powo³ane przez organizatora konkursu.

VI. Og³oszenie wyników bêdzie po³¹czone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostan¹ 
zaprezentowane najlepsze prace. Dok³adny termin fina³u konkursu zostanie podany opiekunom 
laureatów w terminie póŸniejszym (na podany wczeœniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny). 

VII. Prace nades³ane na konkurs pozostan¹ w³asnoœci¹ organizatora i nie bêd¹ zwracane.



NAGRODY:
- laureaci otrzymuj¹ nagrody rzeczowe, w tym upominki zwi¹zane z osob¹ Œwiêtego Jana  Paw³a II.
- laureaci oraz ich opiekunowie otrzymuj¹ dyplomy 
- o liczbie nagród decyduj¹ organizatorzy i jurorzy

Zg³oszenia:
Prace konkursowe  prosimy przesy³aæ na adres:
Centrum M³odzie¿y im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31 – 123 Kraków
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ : adres jw. tel. 430 00 15 w.215, 
Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl

UWAGA!
• Nades³anie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez Uczestników i ich 
Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy 
konkursowej i nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu. 
• Prace nades³ane na konkurs, jak te¿ prawa autorskie z nimi zwi¹zane, pozostan¹ w³asnoœci¹ 
organizatora 
• Prace konkursowe nie bêd¹ zwracane
• Termin odbioru nagród up³wa miesi¹c po finale Imprezy 

Organizator Partnerzy:

Patroni medialni:

Sponsorzy:

Wydawnictwo
Michalineum


