Parafia pod wezwaniem św. Henryka
we Wrocławiu oraz Gimnazjum nr 17
we Wrocławiu im. ks. Jana Twardowskiego
zaprasza uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz wszystkich zainteresowanych
dorosłych artystów amatorów do wzięcia
udziału w konkursie plastycznym i
fotograficznym pt.:
„O kościele św. Henryka we Wrocławiu na
120 lat jego istnienia”.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Parafia św. Henryka przy ul. Glinianej we Wrocławiu

•

i Gimnazjum nr 17 im. ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu, ul. Ślęza 2-24
2. Tematem konkursu jest budynek kościoła pod wezwaniem św. Henryka, jego bryła,
lokalizacja i detal architektoniczny zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła.
3. Praca konkursowa może być wykonana w technice plastycznej lub fotograficznej.
4. Celem konkursu jest:
• zwrócenie uwagi na 120 lat istnienia kościoła w środowisku i krajobrazie
Wrocławia;
• zwrócenie uwagi na styl neogotycki i urok kościoła pod wezwaniem św. Henryka;
• zwrócenie uwagi na piękno detalu architektonicznego:, rzeźby, malowidła, okna,
witraże i inne dekoracje oraz ich wpływ na klimat i charakter kościoła;
• nowe spojrzenie na obiekt sakralny i jego lokalizację;
• wzbudzenie szacunku dla kultury chrześcijańskiej i jej wpływu na społeczność
i kulturę Wrocławia;
• integracja środowiska lokalnego;
• zachęcenie do pracy twórczej ;
• umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki
i fotografii;
• wychowanie przez sztukę i wartości religijne.
5. Adresatami konkursu są:
• Uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Wrocławia – zwłaszcza znajdujących się w sąsiedztwie parafii.
Osoby dorosłe amatorzy.
6. Prace oceniane będą w dwóch dziedzinach: plastycznej i fotograficznej oddzielnie dla
każdej grupy wiekowej.
7. Technika wykonania: w przypadku prac plastycznych technika dowolna, w przypadku
fotografii także dowolna (kolorowa, czarno-biała, czy sepia) wywołane na błyszczącym
papierze fotograficznym
8. Format:
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Praca plastyczna – format A3
• Praca fotograficzna – format A4 + forma elektroniczna plik JPG 1200x1600 pikseli
przesłana na adres e-mail parafii.
9. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej
i w każdej grupie wiekowej. Dodatkową nagrodą będzie ekspozycja prac podczas
głównych obchodów rocznicowych na terenie Parafii.
10. Autor może przesłać max 3 prace, autorem pracy może być tylko jedna osoba.
11. Prace plastyczne i fotograficzne musza być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.
12. Wszystkie prace konkursowe powinny zawierać na odwrocie następujące informacje:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek i klasę do której uczeń uczęszcza, nazwę
i dane adresowe szkoły, adres e- mail .
13. Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora konkursu –nie
podlegają zwrotowi.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb związanych z
organizacją konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08.
1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. Zm.)
15. Udział w konkursie jest także jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrowanie
wizerunku uczestnika konkursu oraz wykorzystanie tego wizerunku do przygotowywania
materiałów promocyjnych dotyczących konkursu i instytucji, w których ten konkurs się
odbywa.
16. Koszty związane z przesyłaniem prac lub doręczeniem prac pokrywa nadawca.
17. Organizator przewiduje publikację prac w formie wystawy pokonkursowej oraz kopii
np. na dyplomach lub innych materiałach promocyjnych za zgodą autora bez wypłacania
honorarium autorskiego.
18. Terminarz konkursu:
Nadsyłanie prac - do 28 września 2013 r
Rozstrzygnięcie konkursy - do 12 października 2013
Podsumowanie konkursu - informacja będzie dostarczona do osób biorących udział w
konkursie drogą mailową lub pocztą.
a. Wszelkie pytania można kierować do organizatora konkursu:
• Ks. Krzysztof Mak proboszcz parafii Św. Henryka we Wrocławiu
parafia.henryk@gmail.com , tel. 71 367-83-70
• Jadwiga Muszyńska, nauczyciel plastyki i wicedyrektor w Gimnazjum nr 17 im.
ks. J. Twardowskiego we Wrocławiu,
e-mail: jagoda_muszynska@wp.pl, tel. 71 361 13 10.
•

•
•
•

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
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