
Regulamin konkursu „Mater Ecclesiae”  
w 50 rocznicę aktu konstytutywnego Ruchu Światło-Życie 

 

1. Organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych uczestników jest  

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła 

ul. Ks. F. Blachnickiego 25 

34-450 Krościenko n. Dunajcem. 

2. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z mariologią Sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego oraz 

popularyzowanie jego nauczania. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach, po dwie podkategorie w każdej: 

4.1. Konkurs plastyczny – uczniowie i uczennice szkół podstawowych lub rodziny. 

4.2. Konkurs multimedialny – grupy uczniów szkół średnich lub grupy dorosłych. 

 

5. Zasady udziału w konkursie plastycznym (1 kategoria konkursu): 

5.1. Uczniowie i uczennice szkół podstawowych (indywidualnie) lub chętne rodziny (wspólnie) 

wykonują pracę plastyczną do tematu „Mater Ecclesiae” formatu A4. Praca musi być pracą 

płaską, możliwą do bezpiecznego transportu pocztowego. Technika dowolna  

z WYŁĄCZENIEM technologii komputerowych (grafika, wydruki, itp.). 

5.2. Pracę oraz wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (stanowiący 

załącznik do niniejszego regulaminu) należy wysłać na koszt własny w bezpiecznej kopercie 

do dn. 31.03.2023 r. na adres INMK (patrz: punkt 1 regulaminu) z dopiskiem „konkurs”. 

5.3. Ocenie podlega: 

5.3.1.  Trafność, przejrzystość i kreatywności w przedstawieniu tematu, 

5.3.2.  Estetyka pracy, 

5.3.3.  Dokładność i pracochłonność techniki wykonania. 

 

6. Zasady udziału w konkursie multimedialnym (2 kategoria konkursu): 

6.1. Grupy uczniów i uczennic szkół średnich lub grupy dorosłych przygotowują projekt 

multimedialny do tematu „Mater Ecclesiae”, np. film, prezentację multimedialną, 

słuchowisko, podcast, przedstawienie teatralne, itd. o długości do 10 min. (lub o takiej 

objętości, która pozwala na zapoznanie się z całą treścią w czasie do 10 min.). 

6.2. Grupa może liczyć 2-4 osoby. 

6.3. Plik z projektem lub link umożliwiający pobranie projektu oraz skan wypełnionego  

i podpisanego formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 31.03.2023 r. na adres: 

inmk@oaza.pl (formularz stanowi załącznik do niniejszego regulaminu). 

6.4. Ocenie podlega: 

6.4.1. Trafność, przejrzystość i kreatywności w przedstawieniu tematu, 

6.4.2.  Poziom merytoryczny i aspekt promocji nauczania Sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego, 

6.4.3.  Estetyka, pomysłowość i technika wykonania projektu. 

 

7. W obu kategoriach organizatorzy przewidują wyłonienie laureatów 1, 2 i 3 miejsca. Czekają  

na nich nagrody rzeczowe w tym: vouchery na weekendowy pobyt w domu INMK w Zakopanem 

lub w Pustelni im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Dursztynie . Rozstrzygnięcie konkursu  



i wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów jubileuszu 50-ciolecia Ruchu Światło-Życie  

w dn. 11.06.2023 r. w Krościenku nad Dunajcem. 

8. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz  

w celach promocji i informacji o Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak takiej 

zgody oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

 

 

  



Formularz zgłoszenia do konkursu „Mater Ecclesiae”  

w 50 rocznicę aktu konstytutywnego Ruchu Światło-Życie 

 

 

Imię i nazwisko / imiona i nazwiska 

autora / autorów pracy konkursowej 

 

 

 

 

Tytuł i technika wykonania pracy 

konkursowej 
 

Kategoria  

(Postaw „X” we właściwym okienku.) 

[   ] Konkurs plastyczny, SP, indywidualnie 

[   ] Konkurs plastyczny, rodziny 

[   ] Konkurs multimedialny, szkoły średnie 

[   ] Konkurs multimedialny, dorośli 

Telefon do kontaktu  

Adres e-mail do kontaktu  

 

Zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu „Mater Ecclesiae” i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Niepokalanej Matki 

Kościoła z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia 

laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji  

o Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Data i podpisy wszystkich pełnoletnich autorów pracy 

lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników konkursu: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 


