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Konkurs religijny 

 

Zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie religijnym 

pt: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk. 6, 36) 

  

W oparciu o słowa Jezusa i wybrane przypowieści przedstaw w formie 

plastycznej czym jest miłosierdzie oraz w jaki sposób dzisiaj powinniśmy 

okazywać miłosierdzie. 

Pomocą w realizacji zadania niech posłużą inne słowa Jezusa:  

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili". (Mt 25, 40) oraz przypowieści o 

miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37 ), synu marnotrawnym (Łk. 15,11-32)” 

i nielitościwym dłużniku (Mat 18:23-35 ). 

 

1. Organizatorami konkursu księża oraz nauczyciele . 

2. Celem głównym konkursu jest ukazanie miłości i miłosierdzia Boga względem 

człowieka oraz jak dzisiaj być świadkiem miłosierdzia oraz kształtowanie postawy 

świadka miłosierdzia we współczesnym świecie. 

Cele konkursu: 

- Wdrażanie w lekturę Pisma św. 

- rozbudzenie ekspresji plastycznej; 

- promowanie talentów plastycznych poprzez prezentacje twórczości 

konkursowej szerszemu kręgowi odbiorców. 

3.Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 26.02.2018r. do dnia 

13.03.2018r. 

 

Zasady konkursu: 

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły 
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5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu 

A3 z uwzględnieniem rzeczowego ujęcia tematu, 

 

6.Wymagania dotyczące prac:  

a) Technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3   

b) Praca powinna być: 

- samodzielna i indywidualna 

- liczy się kreatywność, pomysłowość, wykonanie 

- praca będzie kodowana:  

7. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są autorami zdjęć i opisów i nie naruszają 

praw autorskich osób trzecich. 

 

Prace należy zgłaszać do nauczycieli religii. 

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu. 

Termin rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się: 15 marzec 2018 r. 

Głosowanie Komisji Konkursowej odbędzie się po upływie terminu nadsyłania 

zgłoszeń. 

Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

Prace będzie oceniać komisja niezależna, spoza szkoły. 

 

Rozdanie nagród odbędzie się na auli podczas drugiego dnia rekolekcji szkolnych: 

20 marzec 2018 r. 

 

Fundatorem nagród : 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. Dla uczestników, którzy zajmą 

najwyższe miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody.  
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NAGRODY 

Nagroda I - 

Nagroda II- 

Nagroda III- 

Nagroda wyróżnienie- 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo 

usunąć pracę konkursową z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad 

Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono 

cudze prawa autorskie) bądź zasad korzystania z serwisu Facebook.com. 

 

 

Warto spróbować! 

 

 

 

 

 

 


