REGULAMIN KONKURSU:
„Spotkanie z Janem Pawłem II na nowotarskim lotnisku”
1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37 , 34-400 Nowy Targ
Parafia „Na Równi Szaflarskiej” ul. Szaflarska 160, 34-400 Nowy Targ.
Konkurs jest organizowany w ramach uroczystych obchodów 30 rocznicy wizyty Ojca Świętego
Jana Pawła II w Nowym Targu lokacji Nowego Targu.

2. PATRONAT HONOROWY:
mgr inż. Marek Fryźlewicz - Burmistrz Miasta Nowego Targu
ks. Jan Karlak - proboszcz Parafii „Na Równi Szaflarskiej”

3. PATRONAT MEDIALNY:
„Dziennik

Polski”,

„Opoka”

Gazeta

Parafialna

Parafii

„Na

Równi

Szaflarskiej”,

www.foto.podhale.pl, Nowotarska Telewizja Kablowa, Szkolny Portal Konkursowy przy
Gimnazjum nr 1, www.nauczyciele.mom.pl.

4. HASŁO KONKURSU:
„Spotkanie z Janem Pawłem II na nowotarskim lotnisku”

5. CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o wydarzeniach, dziejach, kulturze i osobach zasłużonych dla
Nowego Targu,
- popularyzacja informacji o wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu,
- uczczenie trzydziestej rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Nowego Targu,
- pozyskanie i zgromadzenie materiału źródłowego do badań nad wizytą Ojca Świętego Jana Pawła
II w Nowym Targu
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6. ZAKRES CHRONOLOGICZNY PRAC:
8 czerwca 1979 r.

7. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresujemy do wszystkich środowisk społecznych. Mogą do niego przystąpić
wszyscy, którzy posiadają informacje, wspomnienia, relacje na temat wizyty Ojca Świętego Jana
Pawła II w Nowym Targu. Mogą to być zarówno osobiste przeżycia jak też przeżycia osób trzecich
(wywiad).

8. ZASADY KONKURSU:
− Konkurs obejmuje napisanie artykułu związanego tematycznie z wizytą Ojca Świętego Jana
Pawła II w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r.
− Jeden autor przesyła tylko jedną pracę pisemną.
− Autor zgadza się bez żadnych zastrzeżeń na ewentualne wykorzystanie jego pracy w
− Gazecie Parafii „Na Równi Szaflarskiej” „Opoka” oraz na jej opublikowanie.
− Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
− Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
9. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY:
− Praca musi być napisana w języku polskim. Proponujemy dowolną formę pracy, np. esej,
rozprawa, reportaż, wspomnienie, wywiad.
− Objętość pracy: 3 - 20 stron wydruku komputerowego (czcionka „Times New Roman” 14
pkt., 29 wierszy na stronie)., dodatkowo mile widziany zapis na nośniku elektronicznym.
− Praca może zawierać ilustracje, choć nie jest to konieczne. Wszystkie ilustracje (fotografie,
dokumenty) powinny być dostarczone w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
− Praca powinna zawierać dane o wykorzystanych w niej źródłach i opracowaniach.
− Praca musi być podpisana godłem. Pracę należy zapakować do dużej koperty, wewnątrz
której należy złożyć małą kopertę (sygnowaną godłem pracy) zawierającą imię, nazwisko
i dane teleadresowe autora pracy.
− Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem patronów
medialnych, gazety „Opoka” oraz na stronie internetowej Parafii „Na Równi Szaflarskiej”.

10. TERMINY:
− Ogłoszenie konkursu - 2 luty 2009 r. zakończenie 2 kwietnia 2009 r.
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− Prace w 3 egz. należy nadsyłać do 2 kwietnia 2009 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury,
Al.Tysiąclecia 37 , 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: „Konkurs Jan Paweł II”
− Prace można także składać w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania.
− Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 kwietnia 2009 roku, po czym nastąpi
uroczyste rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników. Organizatorzy konkursu
zastrzegają sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu zakończenia konkursu na
późniejszy.

11. NAGRODY:
− Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
12. PRZEZNACZENIE PRAC:
− Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność
organizatorów konkursu.
− Po ocenie prac dokonanej przez Komisję Konkursową zostaną one skatalogowane i złożone
w archiwum Parafii „Na Równi Szaflarskiej”.
− Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze prace nagrodzone lub wyróżnione będą
opublikowane w 2009 roku w czasopiśmie „Opoka”.
− Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
− Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.mok.nowytarg.pl,
www.konkursy.ovin.pl, www.nauczyciele.mom.pl
− W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
− Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833)
− Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Tomasz Szlaga Tel.018 266 21 32
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