Konkurs plastyczno-fotograficzny
Nasz kościół parafialny
w roku jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa
w Poznaniu (968-2018)
Czuwajmy przy wszystkim,
co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń,
starając się wzbogacić to dziedzictwo
św. Jan Paweł II, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.

Organizator konkursu
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

REGULAMIN
1. Konkursu plastyczno-fotograficzny Nasz kościół parafialny w roku jubileuszu 1050-lecia
pierwszego biskupstwa w Poznaniu (968-2018) odbywa się pod patronatem
JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.
2. Celem konkursu jest:
• zachęcenie uczestników do poznania historii świątyni parafialnej,
• pogłębienie więzi ze wspólnotą parafialną i diecezjalną,
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny udział w życiu parafii,
• uwrażliwianie na piękno architektury sakralnej,
• poszukiwanie ciekawych form przekazu artystycznego,
• rozbudzenie kreatywności i twórczej wyobraźni.
3. Konkurs adresowany jest do:

• uczniów wszystkich typów szkół indywidualnie w kategoriach wiekowych:
 szkoły podstawowe, klasy: 0 – III
 szkoły podstawowe, klasy: IV – VII
 gimnazja
 szkoły średnie
• oraz rodzin – zespołowo.
4. Konkurs obejmuje następujące rodzaje prac:
Grupa A – praca plastyczna,
Grupa B – praca fotograficzna,
Grupa C – praca plastyczno-fotograficzna.
Każda nadesłana praca musi zawierać trzy najciekawsze informacje o kościele lub parafii.
Informacje te mogą być zamieszczone bezpośrednio na pracy (np. dymki, objaśnienia) bądź
dołączone na odrębnej kartce. Tekst nie powinien przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
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5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie inspirowanej
tematem konkursu, wykonanej indywidualnie lub z rodziną jednej pracy z wybranej grupy:
•

A: pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 wykonanej dowolną techniką wraz
z opisem (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych)
• B: autorskiego zdjęcia wykonanego w technice kolorowej, czarno-białej lub w sepii
w formacie od 15x21 cm do 30x40 cm, w postaci odbitki wykonanej techniką
klasyczną lub wydrukowanej na papierze fotograficznym wraz z opisem. Uczestnik
powinien przesłać fotografię, do której posiada wszelkie prawa autorskie. Autor zdjęcia
(w przypadku osób niepełnoletnich rodzic bądź prawny opiekun) ponosi pełną
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
• C: pracy plastyczno-fotograficznej w formacie A4 lub A3 dowolną techniką wraz
z opisem (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych).

Uwaga: W przypadku zgłoszeń indywidualnych prace muszą być wykonane samodzielnie.
6. Praca nie może być powielana, kopiowana ani wcześniej publikowana i nagradzana.
8. Każdą pracę należy opisać na odwrocie w prawym dolnym rogu wg wzoru:
imię i nazwisko autora,
klasa i szkoła,
numer telefonu i adres mailowy (lub adres do korespondencji).
W przypadku zgłoszenia pracy przez szkołę lub placówkę oświatową opis powinien zawierać
dodatkowo:
imię i nazwisko nauczyciela, jeśli praca została wykonana pod jego kierunkiem;
nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej.
W opisie pracy rodzinnej należy podać imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz wiek dzieci.
9. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody uczestników konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób
niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na
potrzeby konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.
Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
10. Prace nadsyłane na konkurs stają się własnością organizatora i mogą być wykorzystane
w ramach jego statutowej działalności oraz w celach marketingowych bez honorarium za
prawa autorskie.
11. Prace należy przesłać do 10 kwietnia 2018 roku na adres:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej
ul. Ostrów Tumski 4
61-109 Poznań
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12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas wysyłki.
13. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny będzie
oryginalność przedstawienia tematu, kompozycja, trafność wyboru przedstawionych
informacji oraz jakość wykonania pracy. Decyzje jury są ostateczne.
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12. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu konkursu nie zostaną ocenione.
13.Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu uhonorowania autorów
nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora
www.poznan.ak.org.pl
14. Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo diak@poznan.ak.org.pl lub tel.
668 385 356
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w sytuacjach mających istotny wpływ na organizowanie konkursu.
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