
 

 

IX OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY    

pod hasłem:   „Maryja w życiu św. Jana Pawła II” 

 

 

 

 

Patronat honorowy:  

Metropolita krakowski arcybiskup  Marek Jędraszewski 

Wójt Gminy Czarny Dunajec 

  

Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu 

Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 

 

 Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły -  Świętego 

Jana Pawła II. Ma on głównie na celu pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu                    

i działalności Papieża oraz pobudzenie uczniów do naśladowania  Go w codziennym 

życiu.  

 

 

   "Jestem-Pamiętam-Czuwam". 

         (Częstochowa, 14 sierpnia 1991r.  Jan Paweł II) 
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Cele konkursu: 

1. Pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat życia, twórczości  i osobowości 

Świętego Jana Pawła II. 

2. Upamiętnienie 30. rocznicy VI  Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. 

3. Promowanie postawy Ojca Świętego jako wzorca osobowego. 

4. Rozbudzanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół podstawowych z całej 

Polski. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną obrazująca scenę z  życia Jana 

Pawła II zgodnie z hasłem:   „Maryja w życiu św. Jana Pawła II”. 

3.    Format prac: A4 lub A3.  

4. Dowolna technika plastyczna na podłożu papierowym (bez grafiki komputerowej    

i prac przestrzennych).   

5. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich 

(prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). 

6. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła w każdej kategorii 

maksymalnie może złożyć 3 prace. 

7. Prace prosimy oprawić w passe - partout. 

8. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po 

terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

9. Do każdej pracy powinny być dołączone:  imię i nazwisko autora, klasa,  adres 

szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według metryczki stanowiącej              

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

10. Termin nadsyłania prac do 19.10.2021 r. (liczy się data dotarcia przesyłki, a nie 

jej wysłania) na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu 

34-472  Podszkle 47   

Kryteria oceny: 

1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: 

     I grupa: kl. I-IV 
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    II grupa: kl. V-VIII 

2. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę: 

      - zgodność z tematyką konkursu,  

      - oryginalność spojrzenia autora na tematykę, 

      - walory artystyczne, 

      - samodzielność wykonania pracy. 

3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

Nagrody: 

1. Ogłoszenie odbędzie się 26 października 2021 r. w Szkole Podstawowej  im. 

Jana Pawła II w Podszklu o godz. 1200 , a wyniki zostaną umieszczone w mediach 

i  na stronie  internetowej szkoły sppodszkle.edu.pl  

2. Z powodu epidemii wirusa COVID 19, nagrody zostaną wysłane pocztą. 

Zapraszamy bardzo serdecznie! 

Uwagi organizacyjne: 

1. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki   

niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 2. 

2. Bliższych informacji na temat konkursu można zasięgać pod numerem telefonu 

szkoły: (18) 28 570 07 lub ( Lucyna Hosaniak 511-173-367).  
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Załącznik nr 1  

 

METRYCZKA PRACY 

(prosimy wypełniać drukowanymi literami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko autora pracy: Klasa: 

Dokładny adres szkoły: Pieczątka szkoły: 

Telefon,  e-mail szkoły:  

Imię i nazwisko opiekuna pracy:  

 

 

……………………………………………………………….. 

(podpis opiekuna pracy) 
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Załącznik nr  2 

Oświadczenie do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Maryja w życiu                       

św. Jana Pawła II”   

 

………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(Klasa) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(Nazwa i adres szkoły) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna* 

 

…………………………..………..……………………………………………………………                     

w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Maryja w życiu św. Jana Pawła II”              

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Podszklu. 

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu (adres: 34-472 Podszkle 47; adres                  
e-mail: sppodszkle@czarny-dunajec.pl ; nr tel.: 18 28 570 07). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu ogólnopolskiego. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych 

osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub 
prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również odwiedzający stronę internetową szkoły: 

sppodszkle.edu.pl. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, 

przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Maryja w życiu św. 
Jana Pawła II”. 

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 
- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  

o ochronie danych). 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu 

organizacji IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Maryja w życiu św. Jana Pawła II”. Przyjmuję do 

wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

Stosunkowo często organizacja konkursu wiązać się będzie z jego promowaniem poprzez publikację zdjęć, bądź 

nagrań na stronie internetowej szkoły (lub w inny sposób prowadzący do rozpowszechniania utrwalonego 

wizerunku). 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

W związku z organizowaniem i promowaniem IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Maryja    w życiu św. 

Jana Pawła II”, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, 

opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w publikacjach: 

☐ na stronie internetowej, 

☐ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ w gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ w gablotach i na tablicach ściennych 

☐ inne ... 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U.                    

z 2021 r., poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.      

Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

 

* zaznaczyć właściwe 

…………………………………………... 

(data, podpis) 
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