
R E G U L A M I N 

parafialnego konkursu plastycznego  

na projekt kartki pocztowej pod hasłem:  

„1050. Rocznica Chrztu Polski – 700 lat Parafii Wielopole Skrzyńskie” 

 

1. Organizator konkursu:  

 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim 

 Urząd Pocztowy w Wielopolu Skrzyńskim 

 

2. Cele konkursu:  

 Upamiętnienie Jubileuszu Chrztu Polski 

 zainteresowanie historią  

 promocja środowiska lokalnego 

 rozwijanie umiejętności plastycznych 

 promowanie zainteresowań filatelistycznych  

 

3. Adresaci konkursu:  

Konkurs skierowany jest do parafian mieszkających na terenie parafii pw. NMP Wniebowziętej  

w Wielopolu Skrzyńskim w dwóch kategoriach wiekowych:  

 I grupa – uczniowie Szkoły Podstawowej 

 II grupa – uczniowie Gimnazjum  

 

4. Wymagania konkursowe:  

Prace konkursowe powinny być wykonywane w domu na twardszym papierze o formacie A4 na 

wydrukowanym wcześniej szablonie kartki pocztowej (do pobrania na www.parafiawielopole.r-ce.pl) 

Grafika nie powinna wchodzić na pole znaczkowe i adresowe (według szablonu). Tematyka prac 

konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu – Jubileuszu Chrztu Polski, a także 

uwzględniać lokalne religijne elementy i miejsca związane z Wielopolem Skrzyńskim. 

Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel). Każdy uczestnik konkursu może 

złożyć tylko jedną pracę.  

 

 

 

 

 

http://www.parafiawielopole.r-ce.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych:  

Ostateczny termin składania prac konkursowych upływa w dniu 2 maja 2016 roku. Prace należy 

dostarczyć do kancelarii parafialnej lub zakrystii. Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami  

na odwrocie – imię i nazwisko, wiek, szkoła i klasa (w uzasadnionych przypadkach organizator może 

poprosić o potwierdzenie adresu zamieszkania). 

Po upływie terminu składania prac organizatorzy powołają komisję do oceny prac, wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagród.  

 

6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie i wręczenie nagród:  

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2016 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej parafii www.parafiawielopole.r-ce.pl, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki.  

Z pośród laureatów jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana przez Pocztę 

Polską w formie kartki pocztowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

Zgłoszone na konkurs prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy.  

UWAGA! Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody  

na wykorzystanie pracy do wydania kartki pocztowej.  

 

7. Postanowienia końcowe:  

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.  

 Organizator nie zwraca prac konkursowych.  

 Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  

 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.  

 Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać u ks. Michała Polańskiego lub pisząc na 

adres email: parafiawielopole@r-ce.pl  

http://www.parafiawielopole.r-ce.pl/

