1 MIĘDZYPARAFIALNY KONKURS
służebnica Boża siostra Maria Dulcissima Hoffmann
DUCHOWA KAPLICZKA

ORGANIZATORZY:
Siostry Maryi Niepokalanej, Racibórz – Brzezie.

REGULAMIN:
Uczestnicy: dzieci i młodzież z parafii świętego Józefa Robotnika w Świętochłowicach
Zgodzie i parafii świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą.
Forma: plastyczna, literacka, muzyczna.

CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie postaci służebnicy Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann ze
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z okazji 100 lecia przyjęcia I Komunii świętej
i budowania w sercu kapliczki dla Pana Jezusa.
2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatej duchowości
służebnicy Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann.
3. Budowanie osobowej relacji z Jezusem i kształtowanie wdzięczności do Eucharystii
za przykładem służebnicy Bożej.
4. Ukazanie potrzeby systematycznego udziału we Mszy św.
5. Wyrażenie własnych przeżyć, refleksji środkami plastycznymi, literackimi,
muzycznymi z pomocą Rodziców.

KRYTERIA WIEKOWE:
•

dzieci w wieku przedszkolnym

•

klasy I-III

•

klasy IV-VI

•

klasy VII-VIII

KRYTERIA PRAC:
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
•

literackiej: wiersz, wywiad

•

plastycznej: rysunek, praca przestrzenna

•

muzycznej: piosenka

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
1. prace powinny być tematycznie związane z hasłem konkursu i w oparciu o
złączony materiał (załącznik nr1)
2. kategoria literacka:
•

wiersz: 1 strona, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1.5

•

wywiad: 2 strony, czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1.5

3. kategoria plastyczna: technika dowolna,
•

rysunek: format A – 4,

•

praca przestrzenna: do 20 cm wysokości

4. kategoria muzyczna: tekst autorski z możliwością podkładu muzycznego, mp4,
płyta CD/pendrive

5. praca powinna być: samodzielna, podpisana na odwrocie i zawierać następującą
informacje: imię nazwisko uczestnika konkursu, wiek / klasa, parafia, temat
pracy.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
I ETAP
1. Prace oddajemy w parafii zamieszkania

•

Świętochłowice: 30 maja (niedziela) prace konkursowe przynosimy do
zakrystii.

•

klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej - Brzezie: w dniach od 27 do 31 maja, w
godzinach popołudniowych.

2. Komisja utworzona przy danej parafii wyłania po 3 prace konkursowe z każdej
kategorii i wg wieku.
3. Wytypowane prace w I etapie z parafii św. Józefa Robotnika w Świętochłowicach

zostaną przekazane wraz z wypełnionymi załącznikami nr 2, nr 3, nr 4 do parafii w pw.
Św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu do 9 czerwca 2021r. Brak załączników
dyskwalifikuje uczestnika.

II ETAP
1. Z nadesłanych prac Komisja Konkursowa zebrana przy klasztorze Sióstr Maryi

Niepokalanej w Brzeziu, typuje zwycięzców i przyznaje nagrody, wyróżnienia.
2. Wyniki konkursu zostaną podane 13 czerwca na stronach obu parafii.
3. Nagrody zostaną przekazane w danej parafii zgodnie z ustaleniem ks. Proboszcza.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac.
5. Po zakończeniu konkursu wszystkie prace zostaną udostępnione na stronie
www.dulcissima.pl

