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ŚWIĘTE SŁOWA – ilustracje do słów Jana Pawła II 
 

PROJEKT Fundacji CORDARE   

 z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „ŚWIĘTE SŁOWA” 

 

§1 Organizator projektu 

1. Projekt „Święte słowa” , zwany dalej Projektem, organizowany  jest  przez Fundację 

CORDARE z siedzibą przy ul. Kapitulnej 2 w Tarnowie  we współpracy z Gminnym 

Centrum Kultury w Żabnie z siedzibą przy ul. Jagiełły 16. 

2. Inspiracją do zorganizowania Projektu  jest  przypadająca 18 maja 2020 roku – 100. 

rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.  

3. Patronat nad Projektem przyjęli: Starosta Powiatu Tarnowskiego, Starosta Powiatu 

Dąbrowskiego oraz Burmistrz Żabna. 

§2 Cele projektu 

Celami Projektu są: 

1. Popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Świętego Jana Pawła II oraz kreatywne 

uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami 100. rocznicy jego 

urodzin. 

2. Kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie idei niesienia pomocy innym 

oraz zachęcanie młodzieży do twórczej aktywności, a tym samym do dbałości o 

własny rozwój intelektualny, społeczny i duchowy. 

 

§3 Założenia organizacyjne 

1. Do udziału w  Projekcie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz 

ponadpodstawowych z terenu powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego. 

2. Organizatorzy przewidują  nagrody dla autorów wybranych prac w następujących 

kategoriach: 

- szkoły podstawowe kl. IV – VIII 

- szkoły ponadpodstawowe. 

3. Nagrodą główną - GRAND PRIX - dla jednego uczestnika Projektu - będzie 

stypendium artystyczne Fundacji CORDARE  w wysokości 1000 zł. 
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4. Prace (plakaty) biorące udział w Projekcie muszą być pracami własnymi, 

niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi w innych projektach. 

Nadesłanie pracy (plakatu) do Projektu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia 

o tych faktach (karta zgłoszenia).  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Projektu jedną pracę (plakat).  

6. Każda szkoła może przesłać do Projektu nie więcej niż 10 prac (plakatów) 

wyłonionych drogą eliminacji szkolnych. 

7. Prace (plakaty) zgłoszone do Projektu nie będą zwracane autorom.  

8. Prace (plakaty) mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, 

kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do 

Projektu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 

9. Prace (plakaty) powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny 

w formacie A4. 

10. Tematyka prac (plakatów) powinna w sposób plastyczny nawiązywać do 

konkretnych słów - idei - myśli głoszonych przez Świętego Jana Pawła II, 

zawartych w jego homiliach, wypowiedziach i utworach (proza, poezja),  a także  

do nazwy niniejszego Projektu: ŚWIĘTE SŁOWA. Praca (plakat) może zawierać 

w kompozycji wybrane słowa  (myśli, cytaty JP II)  

11. Pracę (plakat) należy podpisać na odwrocie wg następującego wzoru: imię i nazwisko 

autora pracy, adres szkoły, wiek oraz klasa, telefon kontaktowy. 

12. Wraz z pracą należy złożyć Kartę zgłoszenia i Oświadczenie, które stanowi 

załącznik do Regulaminu.  

13. Regulamin Projektu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.cordare.eu  

14. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Projektu. 

 

§4 Prace plastyczne – kwalifikacja do Projektu 

1. Prace w formie elektronicznej (patrz pkt 2.  wymagania techniczne)  należy przesłać w 

terminie: do 30 czerwca 2020 r.  na adres e-mail: projekt1@cordare.eu 

2. Wymagania techniczne: zdjęcia powinny być nadesłane w formacie JPG (JPEG) lub 

PGN i mieć minimum 2478x3507 pikseli.  Najlepiej, aby były wykonane przy dobrym 

oświetleniu, a kadr powinien obejmować całą pracę.  Dopuszczalne są również skany 

wykonanych prac w rozdzielczości  min. 300 dpi, zapisane w w/w formatach lub w 

formacie PDF 

http://www.cordare.eu/
mailto:projekt1@cordare.eu
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3. Oryginały prac prosimy wysłać pocztą tradycyjną  lub dostarczyć do Gminnego 

Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno. W miarę 

możliwości - prosimy, aby wysłać (dostarczyć) zbiorowo prace uczniów z 

danej szkoły (termin: do 30 czerwca 2020 r.) 

4. Prace (plakaty) dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z 

Regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

5. O kwalifikacji prac do Projektu decyduje komisja powołana przez Organizatora 

6.  Kryteria kwalifikacji prac oraz typowania autorów do otrzymania nagród i 

stypendium:  zgodność pracy (plakatu) z tematem,  jakość wykonania,  

oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne: kompozycja, gama 

kolorystyczna, technika wykonania, stopień trudności wykonania. 

7. Wszystkie prace (plakaty) dostarczone i zakwalifikowane do projektu zostaną 

przedstawione na wystawie pokonkursowej w GCK w Żabnie oraz w wirtualnej 

galerii na stronie Fundacji CORDARE 

 

§5 Podsumowanie projektu 

1. Podsumowanie projektu odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie w 

październiku 2020 r.  O szczegółach spotkania finałowego uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie i mailowo. 

 

§6 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki udziału w Projekcie „Święte słowa”. 

2. Nadesłanie prac (plakatów) do Projektu oznacza akceptację jego warunków 

wyrażonych w niniejszym regulaminie.  

3. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian  

w Regulaminie Projektu. 

4. Uczestnictwo w Projekcie oznacza przeniesienie praw autorskich do pracy (plakatu) 

na Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac 

(plakatów).  

 

       Zapraszamy do udziału w Projekcie! 


