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Serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim  

konkursie plastycznym  

 

„ Błogosławiony Franciszek Jordan – przewodnik na każdy dzień” 

CELE: 

1. Główną ideą konkursu jordanowskiego jest poznanie życia i duchowości  

błogosławionego  Franciszka Jordana.  

2. Popularyzacja chrześcijańskiej idei apostolstwa wśród dzieci i młodzieży.  

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych; 

4. Wzmacnianie w uczestnikach konkursu przeświadczenia o własnej 

wartości   i sprawczości. 

 

ORGANIZATOR: 

Fundacja Świętego Brata Alberta w Elblągu.    

 

UCZESTNICY: 

Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych. Konkurs 

skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży objętych nauczaniem religii. 

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM: 

1. W konkursie biorą udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół 

podstawowych. 

2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez jednego autora, każdy 

uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,               

z wyłączeniem technik wykorzystujących masy przekształcalne (plastelina, 

modelina, masa solna, itp.), prace przestrzenne nie podlegają ocenie. Format 

pracy A4. 

4. Informacje z zakresu realizowanego konkursu dostępne są pod linkiem: 

http://elblag.sds.pl/?p=12664 

 

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje (druk komputerowy): 

• imię i nazwisko autora pracy; 

• wiek autora; 

• klasa (dot. uczniów szkoły podstawowej); 

• adres placówki, adres email, numer telefonu; 

• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

mailto:elblag@sds.pl
http://elblag.sds.pl/?p=12664


 

6. Na konkurs nie należy przesyłać prac wcześniej publikowanych                 

i nagradzanych     w innych konkursach. 

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 

8. Oceny prac plastycznych dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. 

9. Prace plastyczne będą oceniane w 3 kategoriach: 

• dzieci przedszkolne; 

• uczniowie szkoły podstawowej kl. I- III; 

• uczniowie szkoły podstawowej kl. IV- VIII. 

 

10. Prawni opiekunowie zobowiązani są do dołączenia do pracy konkursowej 

podpisanego oświadczenia – załącznik do regulaminu. 

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną, telefoniczną. 

12. Protokół pokonkursowy zostanie umieszczony na stronie 

http://elblag.sds.pl/  w terminie do 20.05.2022r. 

 

TERMINY: 

1. Termin nadsyłania prac upływa 15.05.2022 r. Prace konkursowe można 

przesyłać bądź dostarczać osobiście do sekretariatu Fundacji przy 

ul.Częstochowskiej 28, 82-300 Elbląg.  

2. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 

21.05.2022 r.    podczas Festynu parafialnego przy kościele Św. Brata Albeta 

w Elblągu ul.Częstochowska 35. 

 

 

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem 

konkursu:  ks. Jerzy Urbanik – kontakt: elblag@sds.pl           

http://elblag.sds.pl/


 

 

 

 

     


