
PAŹDZIERNIKOWY KONKURS NA NAJCIEKAWSZY RÓŻANIEC 

 

  

Organizatorem konkursu jest Parafia pw. bł. Bogumiła w Gnieźnie  

oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Gnieźnie. 

Cele konkursu: 
1. Pogłębienie wiedzy o różańcu świętym i sposobie jego odmawiania. 

2. Rozbudzenie umiłowania wśród młodszych i starszych dzieci odmawiania modlitwy 

różańcowej; pielęgnowanie odmawiania różańca w rodzinach. 

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni oraz pomysłowości plastycznej. 

4. Pielęgnowanie w rodzinach spędzania wolnego czasu wspólnie, w sposób twórczy i 

ciekawy. 

5. Wzmacnianie więzi ze Wspólnotą Parafialną. 

Regulamin konkursu: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i w wieku 

szkolnym.  

2. Do konkursu należy zgłaszać różańce wykonane z dowolnego materiału. Liczba prac 

dowolna. 

3. Każda praca powinna być zaopatrzona w dwie metryczki, w miarę możliwości napisane 

techniką komputerową i zawierające: 

 pierwsza – imię oraz wiek (w przypadku dzieci szkolnych: klasa) autorów pracy – 

np. Karolina lat 6 z Rodzicami; Mateusz kl. 5a. 

 druga – imię (imiona) i nazwisko, adres i ew. tel. kontaktowy autorów pracy. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz 

danych autora dla potrzeb konkursu, również na stronach internetowych organizatorów. 

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

 I –   rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym; 

 II –  rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, w tym również gimnazjalnym; 

6. Prace należy dostarczyć osobiście do organizatorów najpóźniej do dnia 15 października 

2013 r. 
 prace z I kategorii można składać w Przedszkolu nr 8; 

 prace z II kategorii można składać w Szkole Podstawowej nr 9. 

7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów. 

8. Kryteria oceny: 

 pomysłowość i inwencja twórcza wykonawców; 

 oryginalność wykorzystanych materiałów; 

 estetyka prac. 

9. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii przewidziano nagrody: 

 I miejsce – nagrody ks. Proboszcza Parafii bł. Bogumiła w Gnieźnie; 

 II miejsce – nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Gnieźnie; 

 III miejsce – nagrody Dobroczyńców. 

10.  O przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną powiadomieni w ogłoszeniach parafialnych 

i na stronach internetowych Parafii bł. Bogumiła i Szkoły Podstawowej nr 9. 

11.  Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w kościele bł. Bogumiła w Gnieźnie, 

począwszy od niedzieli 20 października. 

12. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się we wtorek 29 października o godz. 18.00, w 

czasie nabożeństwa różańcowego ze szczególnym udziałem dzieci.  

13.  Prace konkursowe będzie można odbierać po 29. października. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 


