REGULAMIN PARAFIALNEGO KONKURSU

"ŚWIĘTY STEFAN - PATRON NASZEJ PARAFII"
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PARAFII LIPNICA MAŁA
I OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych parafii pod
wezwaniem św. Stefana w Lipnicy Małej.
2. W ramach Konkursu Parafialnego odbędą się jednocześnie: KONKURS
WIEDZY dla uczniów klas IV – VIII oraz KONKURS PLASTYCZNY
dla przedszkolaków i uczniów klas I – III.
3. Organizatorem parafialnego konkursu "Święty Stefan - patron naszej
parafii" dla uczniów szkół podstawowych parafii Lipnica Mała jest
Proboszcz parafii Lipnica Mała ks. Piotr Grotowski.
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przeprowadza we współpracy z katechetami pracującymi w w/w parafii.
5. Cele Konkursu to:
 Włączenie się w obchody 100 rocznicy erygowania parafii pod
wezwaniem św. Stefana w Lipnicy Małej.
 Poszerzenie wiedzy o życiu św. Stefana i historii naszej parafii.
 Ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość patrona naszej parafii.
 Upowszechnienie wartości, które wyznawał i zasad, według których żył
św. Stefan

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:
a) przedszkolaki i uczniowie klasy 0
b) uczniowie klas I-III
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej pt."ŚWIĘTY
STEFAN - PATRON NASZEJ PARAFII"
3. Format pracy: plakat A-3
4. Technika wykonania prac – dowolna np.: farby plakatowe, kredki,
pastele, wycinanka, wydzieranka z papieru kolorowego, technika
mieszana itp.
5. Zgłoszone prace muszą zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora,
klasa i szkoła
6. W konkursie mogą uczestniczyć prace będące wynikiem indywidualnej i
samodzielnej pracy uczestników.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora biorąc
pod uwagę:
 zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
 walory artystyczne i estetyczne,
 pomysłowość, oryginalność i
plastycznej

samodzielność wykonania pracy

Prace należy składać u uczących w szkole katechetów do dn. 6.09.2019 r.

III ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE WIEDZY
1. Konkurs wiedzy skierowany jest do dwóch kategorii wiekowych:
a) uczniowie klas IV – VI
b) uczniowie klas VII-VIII
2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w Konkursie znajduje się na
stronie internetowej parafii Lipnica Mała w zakładce Konkurs Parafialny
i zakładkach strony inernetowej parafii: "Św. Stefan", "Duszpasterze",
"Parafia"
3. Zgłoszenia do konkursu przyjmują katecheci uczący w szkołach do dn.
5.09.2019r.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie pomiędzy 9.09 –
12.09.2019r.
5. Dokładna data, miejsce i czas konkursu zostaną podane w późniejszym

