Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne
PROMYK Dębnica otrzymało w 2006 roku zniszczone
gospodarstwo rolne, które wyremontowało i zagospodarowało
na ośrodek agrosocjoterapeutyczny.
W ośrodku odbywają się zajęcia rehabilitacyjne,
rękodzielnicze, rekreacyjne.
Droga do położonego na wzgórzu obiektu jest dla wielu
niepełnosprawnych okazją ofiarowania trudu jej pokonania
wstawiennictwu św. Jana Pawła II

Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę
wyzwolenia, obietnicę radości.
Jan Paweł II Pamięć i tożsamość

Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne PROMYK Dębnica
we współpracy ze
Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „DomAnki”
w Gnieźnie
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłecko
oraz Towarzystwem Przyjaciół Dębów Rogalińskich
zapraszają do

konkursu na projekt:
rzeźby, płaskorzeźby lub innej formy artystycznej
jako kapliczki
Konkurs przeznaczony jest dla twórców nieprofesjonalnych, ludowych, uczestników terapii
zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy
społecznej oraz młodzieży ze szkół
Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży, ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych,
oraz wyłonienie prac plastycznych które staną się bazą budowy

Ścieżki Wiary Miłości i Pokoju
im. Św. Jana Pawła II Papieża w Dębnicy
Idea drogi kapliczek prowadzącej do Ośrodka wypływa z chęci ożywienia i odpowiedzi
na dziedzictwo słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Ośrodek ma służyć osobom naznaczonym cierpieniem niepełnosprawności i swoistego
wykluczenia. Ma być żywym przykładem Nowej Ewangelizacji w miłosierdziu poprzez służbę
drugiemu.
Mamy nadzieję, że powstaną oryginalne kapliczki, figury, płaskorzeźby ilustrujące główne
przesłania kazań papieża Jana Pawła II w Waszych archidiecezjach, diecezjach i miastach.
Chcemy, aby najlepsze prace umieszczone były przy ścieżce i jako trwałe dzieło pomagały osobom
z niepełnosprawnością w dźwiganiu codziennego krzyża.

Regulamin konkursu
1. Prace wykonane mogą być z materiału dowolnego, trwałego, odpornego na warunki
atmosferyczne. Proponowany format prac to dla płaskorzeźby 70 x 50 cm; rzeźba lub kapliczka
słupowa 170 cm.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie
przesłanych prac do budowy Ścieżki Wiary Miłości i Pokoju im. Św. Jana Pawła II Papieża
w Dębnicy, Organizatorzy zapewniają umieszczenie informacji o autorach zarówno przy samych
pracach jak i we wszystkich publikacjach związanych z ekspozycją.
3. Autorzy wszystkich nadesłanych prac zostaną uhonorowani specjalnym dyplomem. Spośród
nadesłanych prac Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, patronów
i profesjonalni artyści plastycy, wybierze zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców II, III, IV, V
nagrody. Jury może przyznać również honorowe wyróżnienia w różnych kategoriach. Nagrody
będą miały charakter rzeczowy i honorowy
4. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału puli nagród
5. Werdykt Jury zostanie ogłoszony przed wernisażem otwierającym wystawę prac konkursowych,
a następnie zostanie podany do publicznej wiadomości (Przewodnik katolicki, prasa regionalna,
radio).

Harmonogram Konkursu
25.11.2016r.
31.12.2016r.
01.01.2017r. – 31.05.2017r.
01.06.2017r.
15.06.2017r.

Ogłoszenie Konkursu
Zbieranie zapytań dotyczących Konkursu
Przyjmowanie prac konkursowych
Obrady Jury
Wystawa i ogłoszenie wyników konkursu

Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
2. Prace pozostaną w SART PROMYK Dębnica i będą częścią Ścieżki Wiary, Miłości
i Pokoju im. Św. Jana Pawła II – Papież
3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie przesłanych materiałów w publikacjach dotyczących Konkursu oraz
do prezentacji na stronie internetowej Organizatorów.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr133, poz. 833 z późn.zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu,
wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przygotowania i nadesłania prac.
6. We wszystkich szczegółowych kwestiach oraz w wyjątkowych okolicznościach,
nieprzewidzianych Regulaminem, decyzje podejmują Organizatorzy.
7. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku
ul. Gnieźnieńska 8, 62-270 Kłecko lub Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno z dopiskiem „KONKURS”.
8. Koordynatorem Konkursu jest i wszelkich informacji udziela Eugeniusz Górniak
egorniak1@o2.pl, tel. 519 304 646.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

Motto konkursu realizowanego przez twórców z terenu
Archidiecezji Gnieźnieńskiej:
Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dlatego mur, który wznosi się dzisiaj w sercach,
mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu do Ewangelii. Bez Chrystusa nie można bowiem
budować trwałej jedności. Nie można tego robić odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły
narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa kultury duchowej minionych wieków.
Jan Paweł II, Gniezno 3 czerwca 1997 r.

