
 

Regulamin konkursu  

„Rodzina świętuje Odzyskanie Niepodległości Ojczyzny” 

- Pokażcie jak w rodzinie wspólnie świętujecie Odzyskanie Niepodległości Ojczyzny- 

1. Organizatorem konkursu jest: 

1. Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Mikołaja  

2. Akademia Młodzieżowa działająca w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo  

3. Cele konkursu: 

Konkurs „Rodzina świętuje Odzyskanie Niepodległości Ojczyzny” ma na celu:  

3.1. Poszukiwanie możliwości oraz pokazanie dobrych praktyk wspólnego obchodzenia świąt 

patriotycznych w rodzinie.  

3.2. Skłonienie do kreowania różnych możliwości wspólnego spędzania czasu w rodzinie oraz 

podejmowania tematów patriotyzmu i tworzenia tradycji rodzinnych.  

3.3. Budowanie w świadomości dzieci i całych rodzin pojęcia patriotyzmu, jako wdzięczności 

za wolność i bohaterskość w walce o niepodległą ojczyznę. 

4. Konkurs jest skierowany do rodzin, które w ramach uczestnictwa w konkursu tworzą rodzinną 

drużynę  

5. Drużyny konkursowe mają za zadanie udokumentować wspólne świętowanie rocznicy  Odzyskania 

Niepodległości Ojczyzny. W celu udokumentowania mogą użyć co najmniej jednej z form.:  

1. Krótki filmik  

2. Kilka Zdjęć   

3. Rysunek - 1 rysunek na kartce A3 lub A4 

4. Krótki wiersz 

 

6. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić więcej niż jedną formę przekazu. 

7. Aby wziąć udział w konkursie należy wcześniej przesłać formularz zgłoszeniowy udziału w 

konkursie dostępny na stronie internetowej oraz polubić fanpage Akademia Młodzieżowa FSD oraz 

zasubskrybować kanał na You Tube Telewizja AM. 

8. Pracę konkursowe należy dostarczyć na adres e-mail: akademia@fsd.lublin.pl do 12 listopada 2020 

roku do godziny 23.59. Należy przesłać wraz z załączonym zdjęciem lub materiałem.  

1. W tytule maila należy wpisać Konkurs „Rodzina świętuje Odzyskanie Niepodległości 

Ojczyzny” 

2. W opisie należy podać  

a/ Imię i nazwisko lidera drużyny 

b/ Imiona i nazwiska pozostałych członków drużyny 

c/ Tytuł pracy  

d/ Miejsce zamieszkania 

8. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane w konkursie. 

9. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa pod przewodnictwem księdza Proboszcza  

par. św. Mikołaja Piotra Kawałko.  



 

10. Obrady komisji konkursowej odbędą się w dniach 13-14.11.2020 roku. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas „Spotkania Patriotycznego Akademii 

Młodzieżowej” online na platformie ZOOM.us które odbędzie się dnia 15.11.2020 (niedziela) o godz. 

19.00. Link do spotkania będzie rozesłany na adresy mailowe podane w formularzu zgłoszeniowym. 

Transmisja ze spotkania będzie prowadzona także na kanale Telewizja AM na You Tube.  

Dodatkowo  

12. W konkursie przewidziana jest główna nagroda - Voucher Niepodległości w wysokości 1000 zł na 

rodzinny wyjazd patriotyczny  

Druga i Trzecia nagroda w konkursie to atrakcyjne upominki dla rodzin.  

13. Nagrody zostaną wysłane pocztą pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 


