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Regulamin konkursu plastycznego  

„Z rodziną najlepiej…” 

 

Komitet Organizacyjny Archidiecezjalnego Marszu dla Życia już po raz kolejny ogłasza konkurs 

plastyczny, chcąc zwrócić uwagę na wartość ciepła rodzinnego, na które zasługuje każdy człowiek 

i każdy powinien być nim otoczony. Oznacza to, że każdy, bez względu na wygląd, wiek czy zdrowie, 

zasługuje na to by być chcianym, kochanym i akceptowanym. 

Rodzina wspiera, pociesza, jest zasługą pierwszych wspomnień, wzniosłych marzeń i w niej dorastają wielcy ludzie. 

Do niej chcemy wracać, gdy w życiu jest dobrze i źle, w niej przebywać. To bezpieczna przestrzeń, którą nazywamy 

domem. Tym ciepłem i miłością nie otacza nas jedynie rodzina w sensie biologicznym, ale również ludzie wokół 

nas, którzy dają nam poczucie bezpieczeństwa, wspierają i prowadzą. To właśnie te wartości sprawiają, że rodziną 

stają się również nasi przyjaciele, wychowawcy, czy nauczyciele. Dzięki nim uczymy się wartości, które 

przekazujemy tworząc własne rodziny, sprawiając, by każdy jej członek był ważny. W tym roku chcemy zachęcić 

do zastanowienia się i przedstawienia co najlepiej robić z rodziną. Wyjechać na wakacje, chodzić na spacery, czy 

grać w planszówki w letnie wieczory? Zachęcamy do dokończenia tematu konkursu! 

1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Archidiecezjalnego Marszu dla Życia, w skład którego 

wchodzi sześć organizacji: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, Diecezjalny 

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Duszpasterstwo 

Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, Ruch Światło-Życie, Fundacja „Głos dla życia”. Partnerem konkursu jest 

Radio Emaus. 

2. Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

 Propagowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego człowieka. 

 Uwrażliwienie na wartość rodziny oraz relacji z drugim człowiekiem. 

 Uczenie humanistycznego spojrzenia na dzieci nienarodzone, podkreślając, że życie człowieka zaczyna się 

w momencie poczęcia, a kończy wraz z naturalną śmiercią. 
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 Promocja Archidiecezjalnego Marszu dla Życia, który przejdzie ulicami Poznania 12 czerwca 2016 

roku. 

3. Warunku uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę w formie komiksu, która będzie ilustrować zakończenie hasła 

tegorocznego Marszu dla Życia „Z rodziną najlepiej…”. 

3. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną. 

4. Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak musi być ona wykonana na papierze dopuszczalnego 

formatu. Format pracy powinien mieścić się między A4 a A2. 

5. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość oraz 

nazwę szkoły uczestnika konkursu. 

6. Gotowe prace należy przesłać do organizatora konkursu do 9 czerwca 2016 roku: 

a. mailowo: na adres biuro@poznan.ksm.org.pl, 

b. pocztą tradycyjną (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY):  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej 

ul. Ostrów Tumski 2  

61-109 Poznań 

Wszystkie prace, które dotrą do Biura KSM po 9 czerwca, nie będą brane pod uwagę 

w postępowaniu konkursowym. 

4. Nagrody i ich wręczenie 

1. Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partner konkursu, wybierze najciekawsze 

prace. Przewidziano następujące nagrody: 

 I miejsce: tablet + wizyta w studiu Radia Emaus, 

 II miejsce: aparat fotograficzny + nagrody książkowe, 

 III miejsce: MP4 + nagrody książkowe, 
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2. Dodatkowo przyznawana jest Nagroda Internautów. Głosowanie internetowe odbywa się na fanpage 

Marszu dla Życia (www.facebook.com/marszdlazycia): 

 Głosowanie trwa od 10 czerwca 2016 r. do  12 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.  

 W specjalnym albumie 10 czerwca 2016 r. opublikowane zostaną prace wszystkich uczestników 

konkursu. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez internautów – 

polubienie zdjęcia danej pracy. 

 Internauci mogą polubić więcej niż jedną pracę. 

 Laureatem głosowania internautów jest osoba, której praca uzyskała najwięcej polubień. 

 W przypadku, gdy ilość polubień będzie równa, o wygranej będzie decydował Organizator. 

 Nagrodą Internautów jest specjalna koszulka tegorocznego Marszu dla Życia. 

3. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie 

nagród odbędzie się 12 czerwca na festynie rodzinnym poprzedzającym Marsz dla Życia w Poznaniu.  

5. Uwagi dodatkowe 

1. Prace niespełniające powyższego regulaminu nie będą brane pod uwagę, a wszelkie sprawy 

nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Wynik konkursu ogłoszony przez jury jest ostateczny. 

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego wręczenia 

nagród do 10 czerwca 2016 r. 

4. Nadesłanie prac jest jednoznacznie z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora (m.in. na konferencji prasowej, na 

fanpage i stronach internetowych Organizatorów i Partnera). 

5. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres (w temacie wpisując KONKURS 

PLASTYCZNY): biuro@poznan.ksm.org.pl. 

 

 


