
 

 

 

Cele konkursu: 

- obudzenie oraz kształcenie kreatywnego 
i logicznego myślenia 

- wzmocnienie wiary w swoje możliwości 
i ugruntowanie poczucia własnej wartości 

- odkrycie różnych form tworzenia jako 
sposobu wyrazu siebie, swoich uczuć, słów, 
emocji, przekonań i wartości 

- zmobilizowanie do pożytecznego spędzenia 
czasu, odciągnięcie od telefonu 
komórkowego i komputera 

Temat: 

„KONKURS Z RACJI INSPIRACJI. WYJDŹ Z CIENIA, 
POSŁUCHAJ NATCHNIENIA.” 

Forma: 

Dowolna. Chodzi o to, by wyrazić siebie, 
a zarazem obudzić innych do życia przez 
muzykę, sztukę, wszelkie formy obrazu, 
dźwięku, umiejętności. 

Kryteria oceny prac: 

Zgodność z tematyką, estetyka pracy 
i oryginalność, „element zaskoczenia”, 
wartość przekazu, zaangażowanie 
uczestnika.  

Atrakcyjne nagrody: 
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  KONKURS 

INSPIRACJI 
Dla uczniów Szkoły Podstawowej   

w Zembrzycach 

Organizator – ks. Michał Soczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Regulamin i przebieg konkursu: 

1. Pierwsze trzy miejsca zostaną 
uhonorowane nagrodą rzeczową. Możliwe 
są inne wyróżnienia, także z nagrodami, 
w zależności od poziomu prac. Decyzję 
o przyznaniu wyróżnień zastrzega dla 
siebie organizator. 

2. Jury ma prawo do przyznania 
dodatkowych nagród, jak również ma 
prawo do nieprzyznania żadnych. Decyzja 
jury, co do wskazania laureatów konkursu 
oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 3. Konkurs przeprowadzany jest przez 
księdza Michała, który stanowi komisję 
jednoosobową. 

4. Prace należy złożyć do końca stycznia 
bezpośrednio do ks. Michała lub sekretariatu 
szkoły. 

5. Praca konkursowa ma być pracą 
plastyczną, muzyczną, filmową z obrazem lub 
dźwiękiem bądź z wykorzystaniem innych 
zmysłów. 

6. Prace przekazane na konkurs muszą być 
pracami własnymi, wykonanymi dowolną 
techniką, wczesniej nieopublikowanymi. 

7. Każdy z uczestników może przekazać tylko 
jedną pracę. 

8. W konkursie można brać udział jedynie 
osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie 
zgłoszeń w imieniu osób trzecich.  

9. Uczestnik konkursu przekazując prace 
oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe 
i osobiste do przekazanej pracy. 

10. Każdy uczestnik konkursu powinien 
opatrzeć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię, 
nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą 
służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 
konkursu. 

11.  Prace niepodpisane, anonimowe, nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

12.  Dane osobowe uczestników pozyskane są 
wyłącznie do celów konkursu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim bez 
wcześniejszej zgody autora i prawnych 
opiekunów.  

13.  Naruszenie przez uczestnika konkursu 
któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 
będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu 
lub utratę prawa do nagrody. 

14.  Wyniki zostaną ogłoszone do dwóch 
tygodni po terminie oddania. 

Powodzenia! 

 


