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REGULAMIN KONKURSU 

„W PRAWOSŁAWNYM DOMU - ŻYWA TRADYCJA RĘCZNIKA LUDOWEGO” 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 1 Św. Abp. 

Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim z błogosławieństwa Jego Eminencji 

Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Konkurs ma 

charakter otwarty i jest bezpłatny. Adresowany jest do dzieci i młodzieży - wychowanków 

przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Konkurs ma na celu kształtowanie wrażliwości na piękno i szacunek do ikony poprzez 

ozdabianie jej własnoręcznie haftowanym ręcznikiem ludowym, pielęgnowanie tradycji i 

zwyczajów prawosławnych przodków, dla których ręcznik obrzędowy był ważnym 

elementem ich przynależności wyznaniowej, a także pobudzenie aktywności twórczej oraz 

kreatywności dzieci i młodzieży.  

3. Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych: 

Kategoria przedszkole: 4 - 6 lat, 

Kategoria uczniowie klas I-III, 

Kategoria uczniowie klas IV-VIII, 

Kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę wybierając jedną z trzech dziedzin twórczości – 

praca plastyczna, literacka, multimedialna. 

5. Uczestnicy mogą przesyłać prace indywidualnie lub poprzez szkoły i inne placówki 

(parafie, biblioteki, domy kultury i inne ośrodki). 

6. W konkursie mogą wziąć udział prace dotąd niepublikowane, nienagradzane w innych 

konkursach, będące oryginalnymi pracami Autora.  

7. Pracę należy zaopatrzyć w kartę informacyjną z danymi uczestnika: imię, nazwisko, wiek, 

adres, telefon, nazwę i adres placówki/miejsca zamieszkania, nazwisko nauczyciela, pod 

którego kierunkiem praca została wykonana. Wraz z pracą należy w kopercie zamieścić 

formularz zgłoszeniowy: 

a) indywidualny (zał. 1), wypełniony i podpisany przez pełnoletniego Autora pracy lub 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego; 

b) zbiorowy (zał. 2), wypełniony i podpisany przez nauczyciela/wychowawcę/opiekuna grupy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac przesłanych na 

konkurs do wydawnictw i materiałów edukacyjno-promocyjnych oraz do zamieszczenia na 

stronie internetowej Szkoły. 
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9. Kryteria oceny prac: zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość 

i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, estetyka pracy. 

10. Termin nadsyłania prac - 12 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników i powiadomienie 

nagrodzonych uczestników konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r. 

11. Prace należy dostarczyć na własny koszt osobiście lub listownie na adres: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku 

Podlaskim, ul. T. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski z dopiskiem: KONKURS  

„W PRAWOSŁAWNYM DOMU - ŻYWA TRADYCJA RĘCZNIKA LUDOWEGO” 

(prace należy przesłać w opakowaniu zapobiegającym zniszczeniu – organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu). 

12. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, tym samym organizator 

zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w środkach masowego przekazu oraz 

publikacji danych zwycięzców i wyróżnionych konkursu. 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 

regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu. 

 

Organizator: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku 

Podlaskim, ul. T. Rejtana 24, 17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: recznik.konkurs@gmail.com 

Osoba do kontaktu: Sylwia Matysiuk 

 

 

Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy indywidualny 

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy zbiorowy 

Załącznik nr 3. Oświadczenie rodzica 

Załącznik nr 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
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