
Jubileuszowy Rok Jakubowy 2021-2022

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO

„Szkolne Camino zamknięte w lapbooku”

Patronat Honorowy

 Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

O patronat nad konkursem zwrócono się do:

• Proboszcza Parafii św. Jakuba Apostoła w Sączowie,
• Prezesa Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego - sekcja  Zagłębiowski
Klub Przyjaciół Camino,
• Wydawnictwa- Edycji Świętego Pawła,
• Czasopisma „Gość Niedzielny”,
• Gazety „Dziennik Zachodni”.

Organizator
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30  im. S. Sempołowskiej w Sosnowcu;

41-200 Sosnowiec ul. Sucha 21.

Adresaci konkursu:

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczący się w:
• szkołach ogólnodostępnych,
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych,
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych,
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Cele konkursu

 Rozbudzenie zainteresowania sylwetką św. Jakuba Apostoła.
 Promowanie wartości religijno - kulturowych wśród dzieci.
 Rozwijanie uzdolnień plastyczno – technicznych oraz pobudzanie wyobraźni

i pomysłowości dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Pielęgnowanie lokalnego patriotyzmu i idei pielgrzymowania.
 Obserwacja  i  działanie  ekologiczne  na  przemierzanym  odcinku

Zagłębiowskiej Drogi św. Jakuba Via Regia
 Integracja grupy rówieśniczej. 
 Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.



Zasady uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział zespoły klasowe.

2.  Zespół klasowy w dogodnym dla siebie terminie od marca do 20 maja 2022r.
zobowiązuje się przejść dowolny odcinek Zagłębiowskiej Drogi św. Jakuba.

3.  Poprzez   ekspresję  plastyczną,  tekst  i  fotografię  zespół  przedstawia-
udokumentowuje   tę pielgrzymkę. W opisie przemierzonego odcinka uwzględnia
historię  Drogi  św.  Jakuba,  krajobraz  pielgrzymkowy,  środowisko  przyrodnicze,
podejmowane działania ekologiczne.

4. Zebrane materiały zespół przedstawia w formie LAPBOOKA.

 Na  odwrocie  lapbooka  należy  przykleić  czytelnie  wypełnioną  metryczkę
z następującymi informacjami:

- nazwa i dokładny adres szkoły /placówki,

- klasa,

- imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy,

- tytuł pracy.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa w składzie  3 osób.

Decyzja powołanej komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE.

Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

-  interesujący sposób przedstawienia tematyki,

-  pomysłowość i oryginalność,

-  dobór techniki i estetyka pracy,

-  czytelność i komunikatywność dla odbiorcy.

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.

Termin:

Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do dnia 20 maja 2022 roku na adres:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30  im. S. Sempołowskiej 

ul. Sucha 21
41-200 Sosnowiec 

z dopiskiem na kopercie „Szkolne Camino”



Ogłoszenie wyników:  10 czerwca 2022 roku (piątek)

Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane  na  witrynie  internetowej  poświęconej
konkursowi, zaś opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszystkie  zespoły  biorące  udział  w  konkursie  otrzymają  dyplomy,  a  laureaci
nagrody rzeczowe.

Rozdanie  nagród  i  spotkanie  z  uczestnikami  konkursu  odbędzie  się  w  Domu
Pielgrzyma w Sączowie,  gdzie   zostanie  zorganizowana wystawa pokonkursowa
prac.  Uczestnicy są zobowiązani do odbioru nagród podczas spotkania w Sączowie
lub  w  terminie  uzgodnionym  z  organizatorem.  Organizator  nie  przewiduje
dostarczenia  nagród  uczestnikom.  W  przypadku  nieodebrania  nagrody  
w wyznaczonym terminie, przechodzą one na własność organizatora konkursu.

Koordynatorzy konkursu:

Małgorzata Butryn-email: malgo.butryn@gmail.com; tel - 600430985;

Aleksandra Kostka-email: aleksandrasps30@gmail.com 

 Na stronie internetowej SPS nr 30 im. S Sempołowskiej w Sosnowcu w zakładce
aktualności - „Szkolne Camino” znajduje się:            

1. Wzór  metryczki.

2. Załącznik- oświadczenie rodzica- RODO.

3. Załącznik- klauzura informacyjna RODO.

Organizując  w/w  przejście  szlakiem  jakubowym  prosimy  o  zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom i godne zachowanie.

Przydatne strony:

www.viaregia.zaglebiedabrowskie.org

www.camino.net.pl

www.jakub-malopolska.itl.pl

www.powiat.bedzin.pl

www.wikicamino.pl

                                                    Dobrej Drogi ! Buen Camino!
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