
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: 

ZABYTKI SAKRALNE - KOŚCIÓŁ W RADACZU   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym, 

organizowanym z okazji zbliżającej się 40 rocznicy poświęcenia 

kościoła w Radaczu i oddania go do kultu sakralnego. 

Organizatorzy:  

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Parsęcku 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie – filia Radacz 

Świetlica Wiejska w Radaczu 

Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz 

 

1) CELEM KONKURSU JEST: 

 zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych naszymi 

lokalnymi zabytkami w tym kościołem im. Maksymiliana 

Marii Kolbego w Radaczu oraz postępami prac przy jego 

renowacji, 

 Rozwijanie w młodym pokoleniu umiejętności dostrzegania 

piękna starych budowli i poczucia odpowiedzialności za stan 

zabytków znajdujących się w naszej okolicy, 

 rozbudzanie świadomości i dumy z faktu, iż w naszej 

miejscowości znajduje się jeden z najstarszych zabytków, 

który powstał w latach 1742-1744 i jest to kościół rzymsko –  

katolicki  pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ,  



 Przybliżenie historii ambony przerobionej przez von Kleistów 

z trzech karet Jana III Sobieskiego, 

 Rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace 

plastyczne   

2) TEMAT PRAC: 

 tematem konkursu są zabytki sakralne wsi Radacz tj. Kościół 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz ambona 

przerobiona przez von Kleistów z trzech karet  

Jana III Sobieskiego widziane nie tylko jako element 

dziedzictwa kultury narodowej , ale jako część naszej 

codzienności i historii 

3) FORMA PRAC: 

 Praca wykonana w formacie A3 ( kartka techniczna) , która 

będzie nawiązywała do historii, kultury, zabytków: kościoła 

w Radaczu (powinna przedstawiać kościół , bądź karetę Jana 

III Sobieskiego) więcej na :  

 www.bornesulinowo.pl 

miasto i gmina, miejscowości, Radacz 

 www.parsecko.koszalin.opoka.org.pl 

kościoły, Radacz 

 Technika dowolna 

 Pracę na odwrocie należy podpisać: imię i nazwisko, adres, 

wiek , tel. Kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego 

 Każdy uczestnik może złożyć dwie prace 

4) TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 

 Pracę należy złożyć w terminie do 15.07.15r. osobiście lub 

pocztą na adres  :  

PARAFIA PARSĘCKO  Świetlica Wiejska Radacz 
KS.PIOTR DOMAROS Agnieszka Lewicka 
Parsęcko 56    78-446 Silnowo 

78-412 Parsęcko   Tel. 603-311-633 

Tel.606-202-196 



Elżbieta Niepelt 

Biuro 16-9  Hufca Pracy (były Medyk) 

ul. Kościuszki 47-49, pokój nr 8 

78-400 Szczecinek 

Tel.608-476-501 

 

5) OCENA PRAC: 

 prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych: 

dzieci 5-6 lat, 7-12 lat, 13-16 lat,  powyżej 16 lat 

 prace oceni komisja składająca się z trzech osób 

powołana przez organizatorów 

6) NAGRODY: 

 dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody 

rzeczowe 

 autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni o 

spotkaniu , na którym nastąpi podsumowanie konkursu i 

wręczenie nagród 

7) UWAGI KOŃCOWE: 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji 

niniejszego regulaminu 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania 

pomysłów, które mogą być wykorzystane w celu promocji 

miejscowości i zabytków 

 Przekazanie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw 

autorskich oraz zgodą na ich wykorzystanie 

 Należy wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych 

autora w związku z publikacją pracy ( media, internet, 

itp.) 

 Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: 

Ks. Piotr Domaros - Tel.606-202-196 

Agnieszka Lewicka - Tel. 603-311-633 

Elżbieta Niepelt  - Tel.608-476-501 

 

 


