
Regulamin Konkursu Parafialnego z okazji 40.rocznicy powstania 
Parafii pw. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie 

 
DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ, SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH ORAZ RODZIN 
 

§ 1 

Organizator 

Organizatorami konkursu są Parafia pw. Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie oraz Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie 

§ 2 

Cel 

Celem konkursu jest aktywne włączenie się parafian – dzieci, młodzieży i rodzin – do 

przeżywania 40.rocznicy powstania Parafii. 

§ 3 

Temat 

Temat konkursu nawiązuje do historii  obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz powstania 

parafii i budowy kościoła. 

§ 4 

Uczestnicy i przebieg konkursu 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz klas 0, uczniów szkół 

podstawowych od I do VIII, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rodzin. Będzie 

przebiegał w następujących grupach wiekowych: 

• a) GRUPA I – dzieci przedszkolne, z klas 0 i uczniowie klas I i II szkół 

podstawowych 

• b) GRUPA II – uczniowie klas III, IV i V szkół podstawowych. 

 

Dzieci z GRUPY I i II wykonują własny projekt korony dla Matki Bożej, według własnego 

pomysłu. 

GRUPA I – prace plastyczne w formacie A3, wykonane dowolną techniką, np. kolorowanie, 

malowanie, wyklejanie itp. 

GRUPA II – prace przestrzenne (wykonane dowolną techniką). 

• c) GRUPA III – uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie 

szkół ponadpodstawowych – prace pisemne w formie opowiadania, reportażu, 

wywiadu, na podstawie relacji bezpośrednich uczestników wydarzeń (np. starszych 

członków rodziny) traktujące o wydarzeniu powstania Parafii pw. Matki Bożej 

Kodeńskiej w Pilawie.  Długość pracy – minimum 1 strona A4, pisane na 

komputerze. 

• d) GRUPA IV – rodziny – wykonanie gry planszowej, dla 3-4 graczy, której fabuła 

koncentruje się wokół historii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz historii naszej 

Parafii . Uczestnicy wykonują wszystkie potrzebne elementy gry (plansza, pionki, 



reguły gry itp.) 

• Termin i miejsce składania prac – GRUPA I i II: do 10 grudnia . GRUPA III i IV: 

do 17 grudnia. Każdy uczestnik dostarcza wykonaną pracę (wraz z pisemną zgodą 

rodziców na udział w konkursie i zgodą na podanie danych osobowych dziecka 

/imienia i nazwiska/ do publicznej wiadomości do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pilawie w godz. 8.00-16.00. 

• Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę – obok wartości 

artystycznych – przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy 

uczestników. 

§ 5 

Uwagi końcowe 

• Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji wykonanych prac 

(zwłaszcza plastycznych) w formie wystawy. 

• Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w kościele w Pilawie 

dn. 26.12.2021r. Po Mszy Św. o godz. 10.30 

 

  

                                                                                                    


