
 

 

XVI  WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II 

- SIANÓW 2017 

„Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia” 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz utwory dedykowane Janowi Pawłowi II. 

Tegoroczna edycja zostaje poszerzona o dodatkowy etap. Oprócz poezji recytowanej, śpiewanej, prozy 

oraz konkursów towarzyszących:  prezentacji multimedialnej, konkursu literackiego,  proponujemy 

Państwu nową kategorię: malarstwo i rzeźba. 

1. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, 

we współpracy z Parafią Rzymsko - Katolicką pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie oraz 

Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie. 

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku oraz 

zamiłowania do Jego twórczości, zainteresowanie kulturą żywego słowa i zdrowa rywalizacja 

w osiągnięciu najwyższego kunsztu recytatorskiego.  

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego 

oraz z terenu diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.  

4. W konkursie biorą udział tylko osoby indywidualne.  

5. Konkurs na wszystkich etapach organizowany jest w następujących kategoriach: I. Poezja 

recytowana, II. Poezja śpiewana, III. Proza, IV Konkurs literacki (konkurs towarzyszący) 

V Prezentacja multimedialna (konkurs towarzyszący), VI Malarstwo i wybrane techniki 

plastyczne (konkurs towarzyszący). 

6. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły oraz utwory Jemu dedykowane. 

7. Forma prezentacji danego utworu jest całkowicie dowolna (muzyka, choreografia, inscenizacja 

teatralna, chętnie i mile widziane są bardzo oryginalne prezentacje).  

8. Czas trwania przygotowanych prezentacji nie może przekraczać 5 minut.  

9. Konkursy towarzyszące:  

9.1   Konkurs literacki (regulamin w załączeniu) 

9.2 Prezentacja multimedialna  

            Temat prezentacji: Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia 

Praca może być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point, LibreOffice 

lub Impress z pakietu OpenOffice. Maksymalna objętość nie może przekraczać 200 

MB, minimum 35 slajdów 

Kryteria oceny: 

a) wartość i poprawność merytoryczna, 

b) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

c) estetyka wykonania, 

d) dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność, 

e) strona bibliograficzna. 

9.3  Malarstwo i wybrane techniki plastyczne - (regulamin w załączeniu) 

 

10. Konkurs obejmuje trzy etapy: szkolny, pośredni i finał wojewódzki.  



 

 

 

 II ETAP SZKOLNY   

11. W etapie szkolnym może wziąć udział dowolna ilość uczestników. 

12. Przygotowaniem młodzieży do konkursu mogą się zająć wszyscy chętni nauczyciele. 

13. Ocenę prezentacji dokonuje jury wybrane przez organizatorów etapu szkolnego.  

14. Jury etapu szkolnego może wytypować do etapu pośredniego od 1 do 4 przedstawicieli w każdej 

z kategorii.  

15. Nauczyciele przygotowujący wytypowanych uczniów wysyłają do organizatorów kasetę 

magnetofonową lub płytę CD/DVD z nagranym utworem lub prezentacją multimedialną 

do 26 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

16. Nagrane utwory należy przesłać na adres: Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej 

w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76 – 004 Sianów z dopiskiem „TWÓRCZOŚĆ 

KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II”; e-mail: gimnazjum@sianow.pl. Przy informacji 

o wytypowanych reprezentantach należy również podać imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

oraz przedmiot, którego uczy. Prosimy pamiętać o adresie zwrotnym.  

17. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednich formularzach.  

18. Wraz z formularzem należy przesłać zgodę prawnych opiekunów na opublikowanie danych 

osobowych oraz wyników konkursu. 

  

III ETAP POŚREDNI   

19. Ocenę nadesłanych prezentacji oraz prac dokonuje jury etapu pośredniego, którego skład ustala 

Organizator konkursu.  

20. Komisja z nadesłanych prezentacji wybierze od 7 do 10 utworów w każdej z kategorii.  

21. Informacje o zakwalifikowaniu do finału wojewódzkiego zostaną przesłane do szkół laureatów 

etapu pośredniego do dnia 7 czerwca 2017 r.  

  

IV FINAŁ WOJEWÓDZKI   

22. W finale biorą udział laureaci etapu pośredniego oraz przedstawiciele gospodarza konkursu – 

Gimnazjum Gminnego w Sianowie.  

23. Finał odbędzie się 16 czerwca 2017 roku, o godz. 1000 w sali kina „Zorza” w Sianowie.  

24. Przeprowadzeniem finału wojewódzkiego zajmuje się Organizator konkursu, który ustala także 

skład jury oceniającego występy uczniów w poszczególnych kategoriach.  

25. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Wszyscy uczestnicy 

i opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania.  

  

V INFORMACJE DODATKOWE   

26. Wszelkich informacji udziela Organizator konkursu, który również podejmuje ostateczne 

decyzje w sprawach spornych i nietypowych.  

27. Informacje o konkursie (tegoroczna edycja i poprzednie) można znaleźć na stronie internetowej 

Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie: www.gimnazjum.sianow.pl 
          

Koordynator konkursu: 

         Dyrektor Gimnazjum Gminnego  

                  im. Ireny Sendlerowej w Sianowie 

          

                    Krzysztof Sosnowski 
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