
 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna” 

 

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w III edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”.  

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.  

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane 

w wyjątkowym kalendarzu na rok 2016. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany 

na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąć udział w artystycznych 

zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub 

Nowego Testamentu.  

Prace konkursowe – wykonane dowolną techniką – na arkuszu papieru  

w formacie A4, w ORIENTACJI POZIOMEJ, należy przesyłać do 20 lipca 2015 r. 

 

Na adres:  

CENTRUM ROZWOJU LOKALNEGO 

UL. ZAPARKOWA 23 

42-400 ZAWIERCIE 

 

lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.  

 

Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu. 

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objął Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej 

Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski oraz Bp prof. Dr hab. 

Antonii Długosz.  

Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej 

Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej 

Szczyrkowskiej w Szczyrku. Sponsorami akcji są: Aluron Sp. z o.o., Ewerro Sp. z o.o.,  

P.P.H.U. BUDOMIX- Czesław Iłyszyn, Gmina Szczyrk oraz Gmina Zawiercie. Organizator 

przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.  

 

http://crl.org.pl/classes/miniaturki/phpThumb.php?src=/upload/zdjecia/aktualnosci/tuob-info_557fd489526bc_0.jpg&w=900&h=


Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio eM oraz 

Katolickie Radio FIAT.  

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy na  fanpage’u 

naszego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Lokalnego. Szczegóły oraz regulamin konkursu 

organizowanego na Facebook’u znajdują się w załączniku. 

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl  

lub u osoby koordynującej: Joanna Janik-Jaworska tel. 533 421 953,  

e-mail janik@crl.org.pl   

Zapraszamy do udziału! 
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