www.konkurs.pro-life.pl

Chcesz wziąć udział w konkursie? zapraszaMy!
 przeczytaj regulamin na www.konkurs.pro-life.pl.
 przygotuj pracę konkursową (literacką, plastyczną albo multimedialną).
 zarejestruj pracę elektronicznie, używając formularza dostępnego na
www.konkurs.pro-life.pl.
 wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji,
który otrzymasz mailem.
 podpisz formularz i poproś o podpis rodziców (w przypadku uczestników
niepełnoletnich) następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura.
Jeśli przygotowałaś/eś pracę plastyczną, wyślij ją razem z formularzem
(prace literackie i multimedialne wgraj na serwer podczas rejestracji
elektronicznej). Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2022 r.
 sprawdź, czy wygrałaś/eś! Ogłoszenie wyników na www i Fb 28 lutego 2022 r.
 przyjedź do Częstochowy na Galę Finałową 19 marca 2022 r.

ORGANIZATOR:

Dorota Rodzik, „Nie bój się przyjąć życia”

dane organizatora:
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/1, 31–142 Kraków
tel. 12 421 08 43 | e-mail: biuro@pro-life.pl | konkurs@pro-life.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.
PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY:

Krajowe
Duszpasterstwo
Nauczycieli

Pomóż

ocalić życie

BEZBRONNEMU

Ruch Światło-Życie

PARTNERZY MEDIALNI:

Mi ujcie się
Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny
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XVIII Ogólnopolski Konkurs
dla Młodzieży o nagrodę
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Cele konkursu:
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• pogłębianie wrażliwości
na wartość życia każdego
człowieka
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• rozwijanie twórczego
myślenia i talentów
plastycznych,
dziennikarskich,
literackich, filmowych
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• kształtowanie
wyobraźni i umiejętności
prezentowania
otaczającego świata

Kategorie artystyczne:
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• plastyczna
• literacka
• multimedialna

Grupy wiekowe:
• szkoła podstawowa kl. 4–6
• szkoła podstawowa kl. 7–8
• szkoła ponadpodstawowa

Nagrody:
•
•
•
•

finansowe
sprzęt elektroniczny
gry planszowe
książki

Dodatkowe punkty
dla laureatów w procesie
rekrutacji do szkół
W zależności od decyzji poszczególnych
kuratorów oświaty. Szczegóły na stronie
internetowej konkursu.

Ważne daty:
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• termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2022
• uroczysta gala dla laureatów: Jasna Góra, 19 marca 2022 (może ulec zmianie w związku z COVID-19)
1. Maria Staszków, „Tęskno mi Panie”, 2. Hanna Madej, „Ukryte w dłoni”, 3. Ewa Greczaniuk, „Jesteś moim dzieckiem”,
4. Bartosz Idec, „Skarb to dziecko”, 5. Alicja Mijalska, „Mamo spójrz mi w oczy”, 6. Karolina Lipska, „Każde życie”,
7. Piotr Chmielewski, „Razem mamy moc”, 8. Maria Staniek, „Nie szukaj życia w kosmosie”, 9. Adam Pujanek, „Ja jestem...”

