
Regulamin konkursu z okazji 25-lecia ustanowienia św. Kamila  patronem Zabrza
- „Święty Kamil w moim Mieście- obrazek, zdjęcie, filmik.”  

I. Cele konkursu  
1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z miastem. 
2. Pobudzanie wyobraźni z wykorzystaniem zmysłów i dźwięków.
3. Uwrażliwianie na potrzeby ludzkie. 
4. Rozwijanie pasji i zainteresowań. 
5.Kreatywne  uczestnictwo  w  wydarzeniach  związanych  z  obchodami  25-lecia
ustanowienia  św.  Kamila  patronem  Zabrza  poprzez  łączenie  wiedzy  religijnej,
historycznej i wyobraźni plastycznej. 
6. Promowanie obchodów w mieście i  regionie.

II. Organizator konkursu 
1.  Organizatorem  konkursu  o  nazwie  „Święty Kamil w moim Mieście - obrazek,
zdjęcie, filmik.”  jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Kamila w Zabrzu
3. Adres organizatora: ul. Pawła Dubiela 10, 41-800 Zabrze
4.  Osoba  upoważniona  do  udzielania  informacji  na  temat  konkursu:   
o. Wojciech Węglicki   kontakt. tel. 32 2715037     email: w.weglicki@wp.pl     oraz  o.
Wojciech Mojecki   tel. 791255296   email: ketjowmojecki@wp.pl 
III. Założenia organizacyjne 
1. W  konkursie rozłożonym na trzy kategorie wiekowe mogą  wziąć  udział  tylko
uczniowie zabrzańskich szkół :
a) Obrazek-Szkoły Podstawowe- klasy 1-3
b) Zdjęcie- Szkoły Podstawowe- klasy 4-8
c) Filmik- Szkoły Ponadpodstawowe -wszystkie klasy
2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej  oraz
nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
5. Prace  mogą  być  wykonane:
a) obrazek-  dowolną  techniką  plastyczną  (np.  ołówek,  kredka,  farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do  konkursu  dopuszcza  się
wyłącznie  formy plastyczne płaskie, format A4, orientacja pionowa lub pozioma
b)  zdjęcie-  dowolna  kolorystyka,  dozwolona  instalacja  artystyczna,  możliwość
wykorzystania np. obiektów, różnych przedmiotów, osób (z zastrzeżeniem- zgoda na
sfotografowanie i z poszanowaniem godności), dozwolona obróbka zdjęć.
c)  filmik-  własna  koncepcja  (filmik,  clip,  scenka,  pantomima,  piosenka,  recytacja
wiersza  itp.)  możliwość  wykorzystania  muzyki  z  podaniem  źródła,  gra  światłem,
kamerowanie aktorów za pisemną zgodą.
6. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu „Święty Kamil w moim
Mieście”  - co oznacza. -ukazanie charyzmatu św. Kamila jako patrona chorych, służby
zdrowia i patrona miasta - inwencja twórcza
7. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników  mogą składać rodzice, opiekunowie
prawni  uczniów,  nauczyciele. 
8. Pracę opisujemy wg. następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, klasa, nr. szkoły,
tel.  kontaktowy i  dołączamy  zgodę   na   uczestnictwo  w konkursie  i  przetwarzanie
danych  osobowych,  wzór  której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
9. Prace nie spełniające kryteriów nie wezmą udziału w konkursie.  
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IV.  Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników
1.  Prace  należy  składać  w  nieprzekraczalnym terminie  do  30  października  2021  r.
włącznie w  siedzibie  organizatora – Kancelaria Parafialna  w poniedziałek, środę i
piątek w  godzinach  od  8.30  do  12.00,  wtorek i czwartek w godz. od 16.00 do 18.00.
Prace plastyczne składamy w oryginale, natomiast zdjęcia i filmy zapisane na płycie CD
bądź na urządzeniu USB- pendrive (po zgraniu urządzenie zostanie zwrócone).
2. W przypadku złożenia przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało
to  określone  w  regulaminie,  komisja  zastrzega  sobie  prawo  do  wyboru  jednej
pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.  
3.  Prace  dostarczone  po  wyznaczonym  przez  organizatora  terminie  lub  wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 
4. O  wyłonieniu  zwycięzców  konkursu  decyduje  komisja  konkursowa  powołana
przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 
- zgodność pracy z tematem  
- jakość wykonania  
- oryginalność i pomysłowość  
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 
- stopień trudności wykonania.
5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 10 listopada 2021r
6. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 
internetowej organizatora konkursu. 
7. Osoby  nagrodzone  oraz  wyróżnione  zostaną  powiadomione  telefonicznie.  
8. Rozdanie nagród przewidziano na dzień 14 listopada 2021r. podczas Mszy św. o
godz. 11.00 w Kościele św. Kamila w Zabrzu. 
9.Organizator  konkursu zastrzega sobie  prawo do nieodpłatnego publikowania pracy
konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  prezentacjach
pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora konkursu.
10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
VI. Nagrody główne 
1. Organizator konkursu przyzna w każdej kategorii wiekowej trzy nagrody główne za
trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia. 
2.  Organizator  zastrzega  sobie  wręczenie  większej  liczby  wyróżnień  w  przypadku
wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 
VII. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy  regulamin  jest   jedynym  i   wyłącznym  dokumentem  określającym
zasady  i warunki prowadzenia konkursu. 
2.  Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   zagubione,   niekompletne,
uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 
3.  Koszty   przygotowania  oraz  złożenia   pracy  konkursowej   ponosi   wyłącznie
uczestnik konkursu.  Koszty  przejazdu  do  miejsca  odebrania  nagrody  również  nie
obciążają organizatora. 
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian  
w regulaminie. 
5.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  naruszenie  praw  autorskich  osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 


