
 

KONKURS  PLASTYCZNY 
2022 

 „I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem” 

ORGANIZATOR  KONKURSU  

 

Parafia Rzymskokatolicka              
pw. św. Mikołaja Biskupa                      
i MB Nieustającej Pomocy                       

w Domaradzu 

 
 
 
 
 

 

CELE  KONKURSU 
 

1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja –biskupa Myry. 
2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do  
     czynnego zaangażowania w różne formy pomocy. 
3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność,     
     szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami     
     materialnymi, ale również duchowymi. 

 

 ZASADY  KONKURSU 

 
 

1. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach: a. dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat;  
     b. uczniowie szkoły podstawowej kl. I-IV; c. uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VIII.  
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem    
     jest „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. 
3. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole, katechezy lub  
     spotkania rodzinnego przeprowadzenie zajęć na temat życiorysu św. Mikołaja biskupa  
     Myry. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedsta- 
     wianiem swojej wizji artystycznej św. Mikołaja działającego dzisiaj. 
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby  
     plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu  
     dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być  
     wykonane na papierze typu brystol.  



5. Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.   
     Proponowany format prac dla uczestników: A4. 
6. Na odwrocie pracy, obok danych dziecka: Imię i Nazwisko, wiek lub klasa, rodzic  
     powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzy- 
     stywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku                 
     w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz        
     w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 
9. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu, które wyłoni                     
     w każdej kategorii zwycięskie prace.  
10. Nagrody rozdane zostaną w 3 kategoriach wiekowych (dzieci w wieku przedszkolnym 
     3-6 lat; uczniowie klas I-IV; uczniowie klas V-VIII). Dla pozostałych uczestników  
     konkursu przewidziane są także nagrody (Dyplomy, coś słodkiego).   
11. Prace, należy przekazać w terminie do 9 grudnia 2022 r.  do Parafii pw. św. Mikołaja  
     Biskupa i MB Nieustającej Pomocy w Domaradzu. 
12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 grudnia 2022 r. 
     (godz. 12.00, po sumie) w Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy w Domaradzu. 
 

KRYTERIA  OCENIANIA  PRAC  

  
1. Kryteria: 
      a/ zgodność pracy z tematem  
      b/ walory artystyczne 
      c/ stopień trudności wykonanej pracy 
      d/ jakość wykonania i dobór techniki plastycznej 
      e/ oryginalność oraz pomysłowość.  
2. Prace powinny być samodzielnie wykonane.  
3. Prace niespełniające zasad udziału w konkursie nie zostaną zakwalifikowane do oceny.  
 

TEMATYKA  PRAC  KONKURSOWYCH  

 
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja jako współczesnego człowieka  
     miłosierdzia, bezinteresownie pomagającego innym w potrzebie.                                                             
2. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym Mikołajem,    
     okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyjesz poprzez konkretne działanie,  
     modlitwę.  
3. Przedstaw swoją wizję artystyczną,  które czyny miłosierdzia są we współczesnym  
     świecie najbardziej potrzebne: pomoc finansowa okazywana potrzebującym, pomoc  
     fizyczna, dobra rozmowa, ofiarowanie czasu i talentów drugiemu człowiekowi?  


