
 

  

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas 
i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego 
treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska. 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Artystycznego  

dla uczniów klas VI-VIII SP i uczniów LO w Krzyżu Wielkopolskim  

pod hasłem: “Jak odpowiadam na wezwanie papieża Franciszka zawarte  

w encyklice Laudato si’ - w trosce o wspólny dom?”  

w ramach projektu “Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu 

wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. 

 

I. Cele Konkursu. 

 

1. Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i budzenie ich poczucia 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

2. Pogłębienie wiedzy na temat przesłania zawartego w encyklice “Laudato si’ - w trosce 

o wspólny dom”. 

3. Aktywizacja i rozwój kreatywności uczniów. 

 

II. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu 

Wielkopolskim we współpracy z Caritas Polska i Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Konkurs jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

3. Regulamin Konkursu określa zasady przeprowadzenia Konkursu. 

 

III. Przedmiot Konkursu. 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie dowolnej pracy przedstawiającej różne 

sposoby odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka zawarte w encyklice “Laudato 

si’ - w trosce o wspólny dom” (troska o ekosystemy, ratowanie ginących gatunków 
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roślin i zwierząt, oszczędzanie wody, dbałość o czystość wody i powietrza, wspieranie 

lokalnych przedsiębiorców, zapobieganie nadprodukcji plastiku, odzieży, 

niemarnowanie żywności itp.). 

2. Proponowane formy wykonania pracy: wiersz, fraszka, piosenka (nagranie), film 

(około 2 minuty), fotografia, gra planszowa itp. 

 

IV. Warunki uczestnictwa. 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas VI – VIII Szkoły 

Podstawowej i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim. 

2. Praca powinna być wykonana tylko w ramach niniejszego Konkursu, nie można 

przesyłać prac wykorzystywanych w innych konkursach. 

3. Prace należy wysyłać na adres mailowy: atejchman@zsokrzyz.pl  (w przypadku 

wykonania np. gry planszowej dostarczyć ją do sekretariatu szkoły), wraz z 

wypełnioną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 1). 

4. Termin wysyłania prac upływa 4 maja 2021 r. 

5. Komisja konkursowa oceniać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, 

kreatywność, sposób wykonania i estetykę pracy. 

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20 maja 2021 r. (laureaci Konkursu 

zostaną powiadomieni dzień wcześniej drogą mailową). Nagrodzone prace zostaną 

zaprezentowane na stronie szkoły i parafii. 

 

V. Uwagi końcowe. 

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

upowszechnianie jej przez Organizatorów Konkursu (Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim, Caritas Polska, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

2. W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię covid-19 organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
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