
 

„Chwila obecna dana jest nam przez Boga po to, aby w niej budować gmach Ojczyzny 

naszej” 

Kard. A. S. Sapieha 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z powiatu przemyskiego do udziału                         

w powiatowym konkursie „Kardynał Adam Stefan Sapieha –Wielki Syn Swojej Ojczyzny”. 

Ze względu na stan pandemii, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdecydowaliśmy 

WYJĄTKOWO w r.szk.2020 / 2021 na przeprowadzenie konkursu tylko w formie zdalnej. 

Mamy nadzieję, że uroczysty finał kolejnej edycji będzie mógł odbyć się w salach zamku 

Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie, gdzie urodził się Kardynał Adam Stefan 

Sapieha. 

Cele naszego konkursu to: 

- popularyzowanie postaci kard A. S. Sapiehy,  

- budowanie tradycji lokalnej i narodowej,  

- utrwalanie tożsamości i wrażliwości patriotycznej,  

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

- promowanie uczniów uzdolnionych technicznie, plastycznie, multimedialnie oraz językowo,  

- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi.  

 

Kategorie konkursowe:  
 

I. Uczniowie klas VII- VIII szkoły podstawowej: 
1. Konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy 
 

II. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej: 
1. Konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka” 
 
 

REGULAMIN Konkursu 

„Kardynał Adam Stefan Sapieha –Wielki Syn Swojej Ojczyzny”. 

1. Konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy  
2. Konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka” 

 
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie we współpracy                          

z Gminną Biblioteką Publiczną w Krasiczynie na prawach biblioteki powiatowej.  

 

Patronat: Kuria Metropolitalna w Przemyślu, Zespół Zamkowo – Parkowy w Krasiczynie, 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Krasiczynie, Starostwo Powiatowe, Gmina 

Krasiczyn. 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz: 
 

1. Nadesłanie prac uczniów jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkoły do udziału w 

poszczególnych kategoriach konkursu. Prace z załączonymi kartami zgłoszeń  

uczniów należy przesłać do 27.11.2020r. na adres organizatora: 
 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej  
37-741 Krasiczyn 117 
 

kontakt e-mail: konkurssapieha@gmail.com, tel.16-6718322 
 

Lp. Kategoria konkursowa Termin 

1. Konkurs na prezentację multimedialną. 
 

 

27.11.2020r. (piątek) 
 2. Konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka”  

 

 

2. Ogłoszenie wyników w poszczególnych kategoriach konkursu nastąpi w dniu 

04.12.2020r. na stronie internetowej organizatora konkursu (Szkoła Podstawowa 

im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna                              

w Krasiczynie). Zapraszamy. 
 

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU NA PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARD.A.S.SAPIEHY  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas VII  i VIII szkół podstawowych powiatu 

przemyskiego. Każda szkoła może przesłać dowolną ilość prezentacji. 

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy - prezentacji 

multimedialnej, której czas trwania nie może przekroczyć 10 minut (każdy z uczestników 

składa tylko 1 pracę). 

3. Na pierwszym slajdzie należy umieścić: tytuł pracy, a na ostatnim slajdzie: imię i nazwisko 

autora, klasa, nazwa i adres szkoły, nr telefonu szkoły,  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.  

Na końcu prezentacji powinny zostać podane źródła (bibliografia), wykorzystane podczas jej 

tworzenia.  Prezentacja multimedialna powinna być zapisana na CD lub DVD.  Pracę należy 

dostarczyć do 27.11. 2020r. (decyduje data stempla pocztowego). Prezentacje odczytywane 

będą w systemie Windows. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone, 

niekompletne lub zgłoszone po terminie.  Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.  

4. Dostarczenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prezentacji przez organizatora.  

5. Laureaci konkursu (miejsca I – III) zostaną powiadomieni  telefonicznie o wynikach w dniu 

ich ogłoszenia. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 04.12. 2020r. Dyplomy dla wszystkich uczestników 

oraz nagrody dla laureatów poszczególnych kategorii konkursowych zostaną rozesłane do 7 dni 

od ogłoszenia wyników. 

INFORMACJA KONKURS PLASTYCZNY „SAPIEHA OCZAMI DZIECKA”  

mailto:konkurssapieha@gmail.com


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  IV- VI   szkół podstawowych powiatu 

przemyskiego. 
 

2. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe (format A3, technika 

dowolna, jeden uczeń może zgłosić jedną pracę). Prace nadesłane na konkurs nie będą 

zwracane. 

 

3. W razie większej ilości prac sugeruje się przeprowadzenie eliminacji szkolnych.  
 

4. Opisane prace (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, nr telefonu szkoły,  imię 

i nazwisko nauczyciela opiekuna),  należy przesłać na adres organizatora do dnia   
27.11. 2020r. (decyduje data stempla pocztowego). 

 

4. Dostarczenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie prezentacji przez organizatora.  

 

5. Laureaci konkursu (miejsca I – III) zostaną powiadomieni  telefonicznie o wynikach w dniu 

ich ogłoszenia. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 04.12.2020r. Dyplomy dla wszystkich 

uczestników oraz nagrody dla laureatów poszczególnych kategorii konkursowych zostaną 

rozesłane do 7 dni od ogłoszenia wyników. 
 


