
 

Gimnazjum 
 im. Błogosławionej Juty  

w Głuchowie 
 ma zaszczyt zaprosić do wzięcia 

udziału w konkursie  
plastycznym, którego tematem jest:  

 

„Komiks  
o życiu 

 i działalności 
 Bł. Juty z Bielczyn.”  

 



Regulamin konkursu 

        Zasady konkursu 

1. Celem konkursu jest zapoznanie z postacią bł. Juty z Bielczyn i jej działalnością, inspirowanie uczniów do kształtowania umiejętności: 

uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka oraz zachęcanie do naśladowania Jej postawy, pełnej ofiarnej miłości, 

wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka. 

2. Konkurs ma zasięg gminny, mogą w nim brać udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: 

 klasy „0” - komiks – składający się co najmniej z dwóch kadrów z rysunkami bez tekstu, 

klasy 1-3 - komiks z  opisem 1-2 zdaniowym   dwóch kadrów z rysunkami, 

 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych - zbiór kadrów tworzących narrację. 

Technika dowolna, jedna strona kartki A4 lub A3. 

3. Prace konkursowe powinny dotyczyć życia i działalności bł. Juty oraz budzących się refleksji związanych z Jej posługą. 

4. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi. 

5. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2015 r., pocztą bądź osobiście na adres: Gimnazjum im. Bł. Juty w 

Głuchowie, 87-140 Chełmża z dopiskiem: „Komiks o Bł. Jucie”. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:  

imię i nazwisko ucznia, klasę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca (n-l podaje także 

 nr telefonu i e-mail, pod którym można podać informację o ewentualnej wygranej). 

6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać lub dostarczyć tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zespołowych! 

7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu. 

8. Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie podpisanych prac konkursowych. Prace, które w 

jakikolwiek sposób będą niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu zostaną dyskwalifikowane, a tym samym nie wezmą udziału w 

konkursie. 

9. Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę następujące elementy: 

- pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy, 

- poprawność pod względem merytorycznym, 

- prawidłowe pozyskanie i dobór treści; 

10.   Szczegółowy regulamin, oraz informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 
www.gimnazjumgluchowo.ugu.pl. 
11.           Finał konkursu nastąpi 10 maja 2015 roku (niedziela) po mszy św. odpustowej bł. Juty w Bielczynach. 

Postanowienia końcowe 

1.        Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac powstałe  podczas transportu. 

2.        Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora. 

3.        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej wystawy, publikacji i reprodukcji prac konkursowych zgodnie z ustawą z dn ia 4 lutego 1994 r. o prawie  

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

4.         Dostarczając pracę na konkurs, uczestnik wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu 

do nich oraz ich poprawiania. 

5.       Nagrody, które nie będą odebrane podczas Finału konkursu, nie będą wysyłane, ani przewożone do laureatów, ale można będzie je odebrać w Gimnazjum w  

Głuchowie w terminie do 22 maja 2015 roku. 

6.       Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. 

 W przypadku pojawienia się pytań należy kontaktować się pod nr telefonu: (56)675-78-20. 

http://www.gimnazjumgluchowo.ugu.pl/

