Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
„Nasze kolędowanie misyjne – dzieciom w AMAZONII”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu literacko-plastycznego
na pracę określoną tematem: „Nasze kolędowanie misyjne – dzieciom w Amazonii”,
zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Sekretariat Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9.
§2
Cel i tematyka Konkursu
– Popularyzacja przedsięwzięcia Kolędników Misyjnych w Polsce w środowiskach dzieci i
młodzieży;
– Wykorzystanie uzdolnień dzieci w twórczym podsumowaniu akcji Kolędników
Misyjnych, rozwijanie wyobraźni, uważności i kreatywności w relacjonowaniu procesu
przygotowania, przebiegu, podsumowania i zakończenia akcji.
– Praca zespołowa i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami kolędowania z różnych
środowisk szkolnych, parafii, diecezji itp.
– Prace muszą być zgodne z tematem Konkursu i stanowić relację z rzeczywistego
wydarzenia.
– Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w
zakresie wizji artystycznej.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, zrzeszonych w grupach kolędników
misyjnych w różnych kołach dziecięcych i młodzieżowych przy parafii lub szkole.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac
konkursowych.
4. Uczestnikiem Konkursu jest każda grupa reprezentująca szkołę/parafię, której praca
konkursowa zostanie dostarczona do dnia 31 marca 2020 r. do Sekretariatu Krajowego
PDMD w Warszawie (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa;
dziecidzieciommisji@gmail.pl)
§4
Zasady zgłaszania prac konkursowych
1.Parafia (lub szkoła) może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
2. Prace:
– Praca konkursowa powinna zawierać relację z misyjnego kolędowania w duchu PDMD w
formie literacko-plastycznej z wykorzystaniem zdjęć wykonanych podczas przygotowań i
kolędowania.
– Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcia opatrzone komentarzami i rysunkami
wykonanymi kredkami, ołówkiem, farbami, collagem, wycinanką, wydzieranką lub innymi
technikami umożliwiającymi prezentację na papierze).
– Praca może składać się z wielu elementów różnego kształtu i wielkości połączonych w
dowolny sposób.
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane i
nie uczestniczyły w innych konkursach.
4. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

czytelny opis na odwrocie – imię i nazwisko opiekuna grupy, imiona członków grupy,
nazwę grupy/szkoły/parafii, dane kontaktowe (telefon, e-mail) oraz wypełnioną ankietę
Kolędnicy
Misyjni
2019/2020
(dostępna
na
stronie
http://www.dzieciommisji.missio.org.pl/kolednicy-misyjni/projekt-roku/144-kolednicy-misyjni-2018-2019
5. Prace konkursowe należy dostarczyć:
– mailem na adres dziecidzieciommisji@gmail.com
– osobiście
– lub pocztą na adres: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01015 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Nasze kolędowanie misyjne”
w terminie do 31 marca 2020 r.
§5
Sposób wyłonienia laureatów
1. Na czas trwania Konkursu powołuje się Komisję (jury) w celu przeprowadzenia
Konkursu i wyłonienia laureatów.
2. Zadaniem jury jest sumienna, obiektywna i rzetelna ocena nadesłanych prac oraz wybór
laureatów Konkursu.
3. Przy ocenie prac konkursowych jury bierze pod uwagę spełnienie założeń ideowych
Konkursu oraz walory artystyczne prac.
4. Konkurs ma charakter literacko-plastyczny.
5. Konkurs nie ma kategorii wiekowych.
6. Jury przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród, o których mowa w § 6,
oraz ewentualnych wyróżnień.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 5 maja 2020 r., a
nagrody zostaną dostarczone pocztą.
§6
Nagrody
1. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe oraz dyplomy
za uczestnictwo w Konkursie dla każdej zgłoszonej grupy, która nadesłała pracę zgodną z
regulaminem.
2. Organizator daje komisji konkursowej prawo do wytypowania nagrody głównej i
przyznawania wyróżnień.
3. Nauczyciele prowadzący/opiekunowie, według życzenia, otrzymają zaświadczenie o
zaangażowaniu się w Konkurs.
4. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10 maja 2020 r. na stronie internetowej:
www.dzieciom-misji.missio.org.pl
O szczegółach poinformujemy Zwycięzców pisemnie lub telefonicznie.
§7
Ochrona danych osobowych i prawa autorskie
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
praw autorskich do niej (Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac
i wykorzystywania ich w swoich materiałach), o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz. 83)
oraz do publikacji prac w celach związanych z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz
publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
3. Uczestnicy Konkursu poprzez nadesłanie pracy konkursowej oświadczają, że mają do
niej wszelkie prawa autorskie.

4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac
konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich
zgłoszenia do Konkursu.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego, akceptują wszelkie jego zasady określone
niniejszym Regulaminem.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki oraz
zasady prowadzenia Konkursu. W sytuacjach, które nie zostały objęte Regulaminem,
decyzje podejmuje Organizator.
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536 90 27 w godzinach
9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
4. Kontakt mailowy: dziecidzieciommisji@gmail.com

