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Inspiracją do zorganizowania Konkursu stał się miesiąc październik, kiedy zwracamy 

się do Matki Bożej odmawiając Różaniec. Organizowanym przez naszą parafię 

przedsięwzięciem pragniemy zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do udziału  

w nabożeństwach różańcowych. Niech ta modlitwa zaowocuje w naszym codziennym życiu 

umiłowaniem, częstym oraz gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej w intencjach 

naszych rodzin. 

REGULAMIN KONKURSU  

„MÓJ RODZINNY RÓŻANIEC”  

 

I. Organizator: Parafia pw Św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie. 

1. Cele konkursu: 

 stworzenie pracy konkursowej  i rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej            

       indywidualnej i wspólnotowej, 

 rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, pasji i zainteresowań uczestników, 

 dostarczenie możliwości przeżywania radości z efektów wspólnej pracy w gronie       

       rodzinnym,  

 prezentacja talentów. 

2. Temat Konkursu: ,,Mój rodzinny różaniec”  

II. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej kl. I – VIII. 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie różańca przy pomocy rodziców lub 

członków rodziny. 

3. Różańce mogą być wykonane dowolną techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych 

materiałów ( np. jarzębiny, koralików, kasztanów…) 

4. Termin składania prac – do 15 października 2020 roku.  

5. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany: imię i nazwisko ucznia, klasa, 

miejscowość. 

III. Zasady przyznawania nagród . 

1. Prace konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja wyłoni spośród przekazanych prac konkursowych Laureatów Konkursu.  

3. Kryteria oceny prac konkursowych:  

 zgodność pracy z tematem konkursu,  

 oryginalność, pomysłowość,  

 poprawność i estetyka wykonania,  

 włożony wkład pracy. 

4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.  



5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2020 roku. 

7. Prace będą zaprezentowane w formie wystawy w kościołach, na stronie internetowej 

naszej szkoły oraz na Facebooku.  

8. Zgłoszenie swojej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

 udział w Konkursie, prezentacji prac w kościołach, na stronie parafialnej i fb, 

 przetwarzanie danych osobowych. 


