
 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie 

organizowanym z okazji Narodowego Kongresu Trzeźwości 

Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚCIE 
- WIĘC TRZEŹWYMI BĄDŹCIE 

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć  
w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować  
i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. 
Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry  
i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują 
wysoko. [...] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów.   

(Kard. S. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia) 

 

Forma konkursu:  

prace literackie, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, filmiki 

Uczestnicy:  

dzieci, młodzież, młodzi dorośli (do 35 roku życia) 

 

Regulamin Konkursu 

I. Organizatorzy Konkursu 

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Mazowieckim 

Centrum Polityki Społecznej oraz  Towarzystwem Uniwersyteckim Fides et Ratio.  

 

II. Organizacja Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie: 
-  jednej lub kilku prac wykonanych w dowolnie wybranej technice plastycznej 

(rysunki, obrazy, kolaże - format A4, A3 lub większy, ale nieprzekraczający 
100 x70); mile widziane prace przygotowane do ekspozycji; 

- pracy literackiej (w formie opowiadań, wierszy, reportaży, wywiadów, 
pamiętników) wydrukowanej oraz nagranej na CD – do 10 stron tekstu;  



 
- zdjęć osobiście wykonanych, preferowane są zdjęcia logicznie powiązane np. 

tworzące opowieść  w formie albumu; 
- piosenki  – osobiście skomponowanej i nagranej na CD; 
- filmu nakręconego osobiście (osoby grające w filmiku muszą wyrazić zgodę na 

publiczny pokaz filmiku).  
2. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną kartę informacyjną 

(załączoną na końcu). 

3. Kryteria oceny: 
- zgodność z tematem; 
- refleksyjne, ciekawe, oryginalne ujęcie tematu, szczególnie ważna jest głębia 

przesłania; 
- walory artystyczne, kompozycyjne lub językowe. 

4. Termin nadsyłania prac: 6 września  2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

5. Adres nadsyłania prac razem z kartą zgłoszenia: 

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) 

ul. Wóycickiego 1/3 gmach 14 p. 1426 

01-815 Warszawa  

Z dopiskiem:  Konkurs „Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚCIE” 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana 

przez Organizatorów. 

Ogłoszenie wyników dnia 15 września  2017 roku na stronie współorganizatora Konkursu: 

www.stowarzyszeniefidesetratio.pl 

Prace Laureatów zostaną opublikowane na stronie Konkursu. Laureaci otrzymają dyplomy  

oraz nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). 

Jury wyłoni także głównego Laureata Konkursu, któremu zostanie wręczona nagroda 

rzeczowa o wartości 5 tys. złotych (wybór charakteru nagrody rzeczowej zostanie 

uzgodniony z Laureatem).  

Wręczenie nagród nastąpi 23 września 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie na zakończenie  Narodowego Kongresu Trzeźwości. 

III. Uwagi końcowe 

1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach  
i wyróżnieniach drogą elektroniczną oraz zostaną zaproszeni na finał Konkursu . 

2. Przyjazd uczestników i opiekunów na wręczenie nagród odbywa się na własny 
koszt. 

3. Organizatorzy nie odsyłają prac. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo eksponowania prac plastycznych na 

wystawach pokonkursowych i publikacji prac literackich bez wypłaty honorarium 
dla autorów. 

5. Oceniane będą tylko prace z dołączoną kartą zgłoszenia i podpisanym 
oświadczeniem. 

6. Uczestnik przesyłając pracę na Konkurs oświadcza tym samym, że jest jej autorem  
i przy powstawaniu pracy nie zostały złamane prawa autorskie innych osób. 

7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją i respektowaniem jego 
regulaminu. 

 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/


 

 

Karta zgłoszenia pracy na Konkurs 

 

Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚCIE 

- WIĘC TRZEŹWYMI BĄDŹCIE  

Tytuł pracy 

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

Imię,  nazwisko i wiek  autora 

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

E-mail autora  

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

Adres 

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

 

W  przypadku dzieci: 

E-mail rodzica lub opiekuna 

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

 

nauczyciel/opiekun prowadzący  

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

Klasa 

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

Nazwa szkoły i adres szkoły 

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

 

 

Data i czytelny podpis uczestnika Konkursu:  

 

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


