
REGULAMIN KONKURSU 

 

 I. PRZEPISY OGÓLNE 

1.1. Organizatorami Konkursu jest Biuro Edukacji Misyjnej Nowej Ewangelizacji, Archidiecezji Chicago.   

1.2. Celem Konkursu jest przybliżenie sylwetki i oddanie hołdu bł. Janowi Pawłowi II oraz zwrócenie 

uwagi na jego podróże misyjne. 

1.3. Jury Konkursu wybierze najlepsze prace artystyczne (w dowolnej formie) oraz prace filmowe 

(reportaż) nawiązujące do życia i twórczości Jana Pawła II  i dotyczące papieskich pielgrzymek do krajów 

misyjnych.  

1.4. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół  podstawowych i średnich z terenu Archidiecezji 

Chicago.  

1.5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

II. KATEGORIE I TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:  

KONKURS ARTYSTYCZNY (plakat, album, portret): 

Dla uczniów klasy I-IV szkoły podstawowej: 

1. Jan Paweł II najsłynniejszy Pielgrzym wszechczasów.  Praca nawiązująca do podróży Jana Pawła II 

po świecie.  

KONKURS ARTYSTYCZNY (plakat,album,portret) / KONKURS FILMOWY (reportaż)  

Dla uczniów klasy V-VII szkoły podstawowej oraz I-III szkoły średniej: 

1. Jan Paweł II - Papież Pielgrzym. Film powinien zawierać informacje nawiązujące do pielgrzymek 

Jana Pawła II.  

2. Jan Paweł II -  Wielki Misjonarz i  Przyjaciel Misjonarzy.  Film dokumentujący współpracę  Jana 

Pawła II z misjonarzami na całym świecie.  

3. Jan Paweł II - głosem całego świata. Film nawiązujący do homilii i nauk bł. Jana Pawła II, a także 

ich wpływu na Twoje życie. Kim jest Jan Paweł II dla Ciebie?  

 



KATEGORIE WIEKOWE: 

Dzieci Młodsze (7-10) 
Dzieci Starsze (11-14) 
Młodzież (15-18) 
 
 
 II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

 2.1. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać prace artystyczną w różnym dowolnym rozmiarze. 

Animacja filmowa powinna mieścić się w przedziale od 2 do 5 minut. 

2.2. Prace należy przysyłać w kopercie z napisem „ Jan Paweł II - Prawdziwy Misjonarz to Święty” na 

adres: Office for Mission Education for the New Evangelization, Cardinal Meyer Center, 3525 S Lake Park 

Ave. Chicago, Il 60653.  

2.3. Każdą pracę artystyczną  należy opisać na odwrocie, podając następujące dane: imię i nazwisko 

autora, numer telefonu, nazwa szkoły, klasa, tytuł pracy. Video proszę przesłać na płycie CD lub DVD 

załączając dane o autorze pracy.  

2.4. Do koperty zaadresowanej na Biuro Edukacji Misyjnej Nowej Ewangelizacji  w Chicago należy włożyć, 

oprócz pracy konkursowej, również zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz ich 

oświadczenie załączone poniżej. 

2.6. Organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w Konkursie. 

 

 III. TERMINARZ 

 3.1. Termin nadsyłania i dostarczania prac mija dnia 1 marca 2014 roku (decyduje data stempla 

pocztowego w przypadku prac przesłanych pocztą). 

3.2. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3.3. Organizatorzy powołują Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. Jury 

zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, przyznawania miejsc ex equo, jak i wyróżnień. 

3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów na uroczyste rozdanie nagród, które 

nastąpi 30 marca 2014r. Miejsce uroczystości zostanie podane w późniejszym terminie. 

3.5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.wearemissionary.org i w kwartalniku „Mission 

Matters”.  

 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

http://www.wearemissionary.org/


 4.1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe (w tym książki) za zajęcie miejsc I- III i miejsc 

wyróżnionych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.   

 V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH 

 5.1. Organizatorzy mają prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs – w całości lub po dokonaniu 

skrótów, w wydawanych przez siebie materiałach, z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska autora. 

5.2. Uprawnienia, o których mowa wyżej, w pkt. 5.1., przysługują Organizatorom nieodpłatnie.  

Organizator 
Biuro Edukacji Misyjnej Nowej Ewangelizacji  

 

 

 

 

 

 


