
Regulamin konkursu plastycznego  

„Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”  

1. Organizator konkursu: 

 Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia                                                      

ul. Puławska 568    02 - 884 Warszawa 

 

Patronat 

 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie 

ul. Świętojerska 9   00 - 236 Warszawa 

           Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

Daria Siemieniuk – nauczyciel katecheta                           kancelaria.hagiasophia@gmail.com  

Bogdan Kuźmiuk – doradca metodyczny    MSCDN         bogdan.kuzmiuk@mscdn.edu.pl 

2.       Cele konkursu  

  1.   Rozwijanie wiedzy religijnej i historycznej uczniów 

2. Pobudzanie aktywności twórczej 

3. Rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej 

4. Budowanie wrażliwości duchowej i estetycznej 

5. Nawiązywanie współpracy nauczycieli i uczniów z terenu województwa mazowieckiego  

6. Zainteresowanie  uczniów  historią konstantynopolitańskiej Hagii Sophii - najwyższej rangą 
świątyni chrześcijańskiej w Cesarstwie Bizantyńskim  

7. Poznanie współcześnie powstającej Hagii Sophii w Warszawie, która w swej architekturze 
łączy elementy VI wiecznej świątyni  w dzisiejszym Stambule 

8. Przedstawienie ważniejszych wydarzeń związanych z budową cerkwi:  poświęcenie krzyża na 
kopule głównej, poświęcenie dzwonów, małe poświęcenie świątyni itp. 
 

3.       Adresaci konkursu 

 Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny, a adresowany jest do uczniów punktów 

katechetycznych, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

I kategoria - przedszkola 

II kategoria  -  szkoła podstawowa;  kl. 0 – 3   

III kategoria -  szkoła podstawowa;  kl. 4 – 8 

IV kategoria - uczniowie  szkół  ponadpodstawowych  

4.       Warunki uczestnictwa 

  Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej o tematyce           

„Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”  

 Format prac  - papier A 3 

 Technika wykonania pracy ( grafika, obraz, rysunek, akwarela, szkic, technika komputerowa ) 

bez wydruku 3d. Nie są wskazane prace z materiałów sypkich. 



 Pracę należy podpisać czytelnie na odwrocie, podając imię, nazwisko, klasę, nazwę szkoły 

bądź punktu katechetycznego, miejscowość. 

 5.   Informacje dotyczące miejsca i terminu dostarczenia prac 

Pracę oraz kartę uczestnika należy dostarczyć do Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej 

św. Hagia Sophia na adres: 

Ul. Puławska 568  02 – 884 Warszawa  z dopiskiem  Konkurs plastyczny 

Pracę należy złożyć do 09 maja 2021r. 

 Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prace bez zgody nie 

będą poddawane ocenie. Wzór zostanie umieszczony w oddzielnym załączniku. 

 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami konkursu               

i akceptacją  jego warunków. 

6.   Rozstrzygnięcie konkursu 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja. Jury przyzna nagrody na zasadzie  I-III miejsca i dwa 

wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Kryteria oceny to: samodzielność wykonania pracy, 

kreatywność, przekaz historyczny, symboliczny, teologiczny, walory artystyczne.  

7.  Ogłoszenie wyników konkursu 

Wyniki konkursu ogłoszone  zostaną  23 maja, uczestnicy o ich wynikach zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną, planowany termin wręczenia nagród 06.06.2021r. 

8. Informacje pozostałe 

Organizatorzy konkursu przewidują  

 Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i osób wyróżnionych w konkursie 

 Dyplomy uczestnictwa dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie 

 Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów 

9. Publikacja prac 

 Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora. 

 Prace zgłoszone do konkursu zostaną umieszone na wystawie, która dostępna będzie             

w cerkwi św. Hagia Sophia w Warszawie w miesiącu wrześniu i październiku 2021r. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wystawiania, udostępniania, publikowania prac poza 

obrębem parafii Św. Hagia Sophia w Warszawie. 

10. Informacje pozostałe. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy konkursowej podczas 

transportu związanego z dostarczeniem do udziału w konkursie 

 W sprawach nie związanych z regulaminem decyduje organizator 



 Niniejszy regulamin jest jawny i zostanie dostarczony do placówek biorących udział                 

w konkursie 

 Przybycie, ubezpieczenie, udział uczestników i opiekunów prawnych podczas rozdania 

dyplomów i wyróżnień odbywa się we  własnym zakresie i na swój koszt 

 Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są 

przedmiotem konkursu o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, przekazanych do 

realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r,  o ochronie danych osobowych”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta uczestnika w konkursie plastycznym 

                                 „Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność” 

 

1. Nazwisko  i imię autora pracy 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Kategoria  ( zaznaczyć symbolem x ) 

I kategoria   -  przedszkole ……………………. 

II kategoria   -  szkoła podstawowa;  kl. 0 – 3  ………………………… 

III kategoria  -  szkoła podstawowa;  kl. 4 – 8  ………………………… 

IV kategoria  - uczniowie  szkół  ponadpodstawowych  ……………………….. 

 

 

3. Nazwa i adres punktu katechetycznego 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Opiekun odpowiedzialny 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

     Imię i nazwisko                                                  tel. Kontaktowy 

 

5. Oświadczam iż, akceptuję wszystkie warunki zawarte w regulaminie konkursu plastycznego                                  

„Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”,  organizowanego przez Punkt 

Katechtyczny przy Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia w Warszawie i MSCDN w 

Warszawie. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych uczestnika/ ów  konkursu 

przekazanych do jego realizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych. 

                            

                                                                                ………………………………………………………………                                                                 

                                                     Podpis 


