Regulamin II edycji konkursu na najlepszy artykuł
Konkurs przeznaczony jest dla ministrantów parafialnych wspólnot Archidiecezji Katowickiej.
I. Organizator.
1. Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej oraz
wspólnota redakcyjna strony internetowej www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl
II. Zasady.
1. Artykuły własne, zgodne z zasadami poprawności językowej powinny zajmować najwyżej dwie
strony A4, pisane standardową czcionką (rozmiar: 12). Teksty muszą zawierać tytuł i być zgodne z
podanymi tematami konkursowymi.
2. Teksty o charakterze plagiatu, lub których objętość będzie w dużej mierze pochodziła z innych
artykułów, będą przez jury dyskwalifikowane. Redakcja zastrzega sobie prawo do poinformowania
opiekuna autora pracy, o popełnieniu plagiatu.
3. Pracę należy zgłosić do jednej z trzech kategorii wiekowych:
-szkoła podstawowa,
-gimnazjum,
-liceum (starsi)
III. Termin.
1. Czas nadsyłania prac na adres redakcji upływa z dniem 1 czerwca 2007 (decyduje data stempla
pocztowego)
2. Prace można nadsyłać:
a) drogą elektroniczną na adres: ministranci@archidiecezja.katowice.pl
b) bądź pocztą na adres biura redakcji:
Maltański Punkt Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych
40-037 Katowice
Ul. Powstańców 21
Z dopiskiem: konkurs ministrancki
IV. Inne.
1. Konieczna jest własnoręczna rekomendacja pracy dokonana przez księdza Opiekuna lub
katechetę. Prace bez rekomendacji nie będą przyjmowane.
V. Nagrody.
● I miejsce - sprzęt komputerowy
● II - nagrody książkowe
● III - upominki rzeczowe
● Wyróżnienia: kubki ministranta (wersja limitowana)
VI. Jury
W skład wyznaczonego jury oceniającego prace wchodzą:
● ks. Bogdan Kornek - przewodniczący jury, Członkowie:
● ks. Arkadiusz Sitko,
● Michał Makowski,
● Piotr Lewandowski
VII. Rozwiązanie
Rozwiązanie konkursu nastąpi w siedzibie redakcji w dniu 16 czerwca 2007 r. o godzinie 16.00.
Wyniki konkursu zostaną podane podczas pielgrzymki ministrantów do Piekar Śląskich i Turzy Śl.

Redakcja strony zastrzega sobie prawo do umieszczenia na łamach strony imienia i nazwiska
zwycięzcy konkursu oraz najlepszego artykułu.
VIII. Tematy artykułów:
1. "Cudze chwalicie..." Artykuł użytkowy: np. Opisanie jakiegoś wydarzenia ze swojej
ministranckiej wspólnoty parafialnej, dekanalnej czy diecezjalnej (pielgrzymki, rekolekcje,
konkursy, turnieje, rekolekcje, inne).
2. Recenzja książki, filmu lub płyty muzyki chrześcijańskiej (co warto przeczytać, czego warto
posłuchać).
3. Jak "przywracałem nadzieję ubogim"? - w jaki sposób starałem się pomagać ubogim, realizując
poprzednie hasło duszpasterskie?
4. Dowolny artykuł o tematyce liturgicznej (w oparciu o jedną pozycję literatury).
5. "Święty, który mnie zafascynował" - artykuł o wybranym przez siebie świętym: podanie
motywacji wyboru, opisanie jego biografii (życie, drogę do świętości, dzień wspomnienia
liturgicznego, patronat itp.), i tych faktów z jego życia, które możemy naśladować).
w imieniu organizatorów zapraszam - ks. Bogdan Kornek

