
                                              

Opole, 26 lutego 2016 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„PONADCZASOWA EDYTA STEIN” 

  

1. Informacje ogólne  

1.1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Opolu, ul. Plebiscytowa 5. 

1.2. Celem konkursu jest popularyzację wiedzy o patronce szkoły Edycie Stein, a także rozwój 

artystyczny i literacki uczniów. 

1.3. Konkurs kierowany jest do uczniów Katolickiego Gimnazjum i Liceum w Opolu. 

2. Organizacja konkursu 

 2.1. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w dowolnej krótkiej formie literackiej np. 

wiersz, aforyzm, haiku lub artystycznej np. kolaż, komiks, graffiti i przedstawiona na planszy o 

formacie minimum a3. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem autora oraz nazwą 

szkoły i klasy, do której uczęszcza. 

2.2. Tematem pracy jest jeden lub więcej z cytatów Edyty Stein podanych poniżej: 

Prawda, żywa, działająca, podobnie jak ziarno wpada ona w duszę, zapuszcza w nią korzenie i 

wzrasta. 

Żadna kobieta nie jest tylko kobietą. 

Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi. 

Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie 

Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za 

miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym 

kłamstwem. 

Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy. 

Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo 

Bóg jest Miłością. 

2.3. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie indywidualnie. 

2.3. Jeden uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac.  

2.4. Prace dostarczamy do pani mgr Agaty Świerc. 



2.5. Termin składania prac upływa 11 kwietnia 2016 roku do godziny 15.30. 

3. Zasady przyznawania nagród 

3.1. Organizator konkursu powołuje jury, które oceni prace nadesłane przez uczestników konkursu i 

wyłoni zwycięzców.  

3.2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2016 podczas uroczystości w Dniu 

Patrona  Szkoły oraz na stronie internetowej. 

3.3. Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na z przeniesienie praw autorskich i pokrewnych 

oraz praw zależnych na organizatora konkursu na wszystkich polach eksploatacji. 

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach 

promocyjnych ze wskazaniem autorów w prasie oraz internecie. 

3.5. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanej pracy oraz, że jego praca konkursowa nie 

narusza praw osób trzecich. 

4. Postanowienia dodatkowe 

4.1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

4.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. 

4.3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

4.4 Dodatkowych informacji udziela sekretarz konkursu Agata Świerc. 

5. Postanowienia końcowe 

5.1. Regulamin dostępny jest na stronie www.szkolykatolickie.opole.pl. 

5.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


