
                                     Konkurs plastyczny o św. Janie Bosko

                                                                    Regulamin:  

                                       

I. Adresaci: Uczniowie klas „ II”  oraz  klas „ III ” szkół podstawowych 

II. Patronat: 

 Burmistrz Miasta Rumia Pan Michał Pasieczny 

 Dziekan ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski

 Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

III. Organizatorzy: 

 Fundacja „ SŁOWO”   

 Salezjańskie parafie Podwyższenia Krzyża i NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

 Salezjanie Współpracownicy  

IV. Cel Konkursu: 

1.Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko

2.Przygotowanie miasta do ustanowienia św. Jana Bosko Patronem miasta Rumia.

3.Odkrycie w św. Janie Bosko wzoru na życie i postępowanie.

V. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

1. Prace konkursowe w formacie A3 lub A4 mają być tematycznie związane z życiem św. Jana 
Bosko na podstawie materiałów ( historyjki obrazkowe z życia św. Jana Bosko ) 
dostarczonych do przedszkoli przez organizatorów konkursu. 

2. Technika prac jest dowolna ( farby, kredki, wyklejanki oraz inne ).Prace nie mogą być  
kopią rysunków z historyjek obrazkowych. 

3. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: tytuł sceny która przedstawia rysunek, 
imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia z 
klasą.

4. Katecheci dokonają wyboru 10 najlepszych prac. Wybrane prace  zostaną dostarczone 
przez katechetów  w terminie  do dnia 25 stycznia 2016 ( poniedziałek). Prace zostaną 
dostarczone do  Parafii NMP Wspomożenia Wiernych ul. NMP Panny Wspomożenia 
Wiernych 1 ( tel. 58 771-31-11  godz. 8.00-15.00)  

5. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się  31 stycznia ( niedziela) w hali 
MOSiR w Rumi ul. Mickiewicza 49. 

7. Nagrody:  Autorzy 10  najlepszych  prac otrzymają dyplomy i nagrody .

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych

Wszelkich informacji dot. Konkursu Plastycznego udziela: Fundacja  SŁOWO: 
tel.664-918-649 email: biuro@fundacjaslowo.pl oraz Stowarzyszenie Salezjanów 
Współpracowników-Helena Jankowska tel.693- 196 -873 e-mail: 
helenajankowska07@gmail.com
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