Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.,
vyhlasuje

literárno-výtvarný projekt
pre rodiny, žiakov základných a stredných škôl

Báseň pre Františka
Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili návštevu storočia. Mali sme možnosť na
našom krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu. Svätý Otec
František pricestoval, aby nás osobne povzbudil vo viere a nádeji a zjednotil pri slávení
svätých omší. Vďaka priamym prenosom sme sa stali účastníkmi jeho stretnutí s otcami
biskupmi, predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, mohli sme sledovať svätú liturgiu,
vypočuli sme si jeho príhovory rómskej komunite, mladým ľuďom a rodinám.
So Svätým Otcom na Slovensku to boli dni plné nadšenia pre Krista
a myšlienok hodných nasledovania.

Ktorá Františkova myšlienka, slovo vás nadchlo?
Ktoré jeho gesto zarezonovalo vo vašom srdci?
Ktoré stretnutie, príhovor zostane natrvalo vo vašej pamäti?
Dajte o tom vedieť celému Slovensku a zapojte sa do projektu
Báseň pre Františka.
AKO NA TO?
➤ Svätý Otec nazval Slovensko básňou, odplaťme mu spoločne toto krásne prirovnanie.

Inšpirujte sa slovami, ktoré nám Slovákom Svätý Otec adresoval a vytvorte báseň v rozsahu
8 – 12 veršov (riadkov). Prepis jeho príhovorov nájdete na webstránke Tlačovej kancelárie
Konferencie biskupov Slovenska.

➤ Ak vám nejde rýmovanie, napíšte úvahu v rozsahu 100 – 150 slov o odkaze pápeža

Františka z príhovoru, ktorý vás zasiahol. Čo z jeho slov si odnášate do svojho života.

➤ Sociálne siete i internet boli počas návštevy zaplavené fotografiami zachytávajúcimi

Svätého Otca žehnajúceho, objímajúceho, usmiateho či pozorne načúvajúceho. Nechajte sa
nimi inšpirovať a nakreslite situáciu, ktorá vás oslovila.

TERMÍN
Na vaše práce čakáme do konca decembra 2021.

SPÔSOB VYHOTOVENIA A ODOSLANIA PRÁC
Básne a úvahy napísané v slovenskom jazyku a písané na počítači,
odošlite na mailovú adresu kpkc@gmail.com.
Obrázky vyhotovené technikou kresby, maľby, grafiky a ich kombináciou na výkrese formátu
A4 odošlite poštou na adresu KPKC, Bottova 15, 054 01 Levoča
(v obálke formátu A4 – neprehýbajte).

VYHODNOTENIE PRÁC
Najzaujímavejšie práce po obsahovej i umeleckej stránke budú použité na zostavenie knižnej
publikácie, ktorú KPKC, n. o., plánuje vydať. Autori vybraných prác budú o použití svojho
príspevku i vydaní publikácie informovaní emailom resp. poštou.

STAŇTE SA SPOLUAUTOROM BÁSNE PRE FRANTIŠKA

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknuté osoby svojou účasťou na umeleckej súťaži berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov. „Zabezpečenie ochrany
osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených
osobných údajov pri výtvarných a literárnych prácach vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže
výlučne pre účely jej realizácie.
Svojou účasťou na projekte berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola /
mesto, môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátora projektu. Poskytnuté
osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe
zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže.
Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania os obných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania
podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie
informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných
údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté
iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je
Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

