
KONKURS  PLASTYCZNY     
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga  

i Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Mississauga   

zapraszają uczniów polskich szkół z Mississaugi i okolic  

do udziału w konkursie zorganizowanym z okazji  

100 Rocznicy Urodzin Papieża Jana Pawła II 

 

       Na zawsze w naszych sercach - kim jest dla Ciebie Św. Jan Paweł II? 
  

1. Cele  konkursu :  

     a)  poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II. 

     b)  zaakcentowanie wpływu Św. Jana Pawła II na kształtowanie historii Polski i świata. 

     c)  rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności  inspirowanych życiem Wielkiego Polaka. 

 2. Regulamin Konkursu:  

     a)  technika wykonania pracy plastycznej: kredki, pastele, farby, ołówek, praca nie może zawierać 

gotowych elementów, forma płaska, o rozmiarach    minimum  21cm x 29.7 cm, lecz nie przekraczających  

45.00 cm x 30.00 cm.  

Prosimy nie rolować,  nie oprawiać i nie umieszczać napisów na pracy.  

    b) kryteria oceny prac: zgodność z tematem, indywidualny sposób wykonania, samodzielność wykonania, 

pomysłowość, oryginalność, staranność oraz efekt wizualny.    

     c) z poniższych sześciu grup wiekowych będzie wybranych po trzech laureatów: 

 

    Grupa 1: J.K.-S.K. 

Grupa 2: Kl.1-2 

Grupa 3: Kl.3-4 

 Grupa 4: Kl.5-6 

 Grupa 5: Kl.7-8 

 Grupa 6: Kl 9-12 

 

       d) termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 maja 2020 r. 

     e) wykonane prace należy dostarczyć nauczycielom  w polskich szkołach lub do biura parafialnego Kościoła 

Św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga.   

    f) publiczne ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 31 maja 2020 roku. 

  O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo  lub przez  nauczycieli                     

w polskich szkołach. 

 *  Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do publicznego prezentowania nagrodzonych prac, ich 

publikacji oraz rozpowszechniania. Prac nie zwracamy ! Dane osobowe uczestników będą wykorzystane 

wyłącznie     w celu przeprowadzenia konkursu. Przesyłając pracę, uczestnik automatycznie wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych. Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na ewentualną publikację 

imienia i nazwiska oraz wizerunku laureatów na stronach www, Facebooku i w prasie. 

  ** Prace nie związane z tematem , nieodpowiedniego formatu , oraz nieopisane zostaną odrzucone. 

3. Prosze wkleić załącznik  na odwrocie pracy plastycznej. 

Prace należy wykonać indywidualnie! 
 

Imię i nazwisko ucznia: 

Wiek i klasa: 

Nazwa polskiej szkoły, miasto: 

Nr telefonu uczestnika konkursu, adres e-mailowy: 

Temat pracy: 

 

 


