X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

pod hasłem:

„Jan Paweł II - Apostoł pokoju”

"Nigdy więcej wojny! To pokój,
pokój musi kierować losami narodów
i całej ludzkości".
Jan Paweł II

Patronat honorowy:
Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski
Wójt Gminy Czarny Dunajec

Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
Wójt Gminy Czarny Dunajec
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.

Cele konkursu:
1. Pogłębienie wśród uczniów wiedzy na temat życia, twórczości
i osobowości Świętego Jana Pawła II.
2. Ukazanie w jaki sposób Jan Paweł II angażował się w budowanie pokoju na
świecie.
3. Zachęcenie do podjęcia działań oraz modlitwy na rzecz pokoju.
4. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci.
5. Nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty
i wychowania.

Regulamin Konkursu
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich szkół z całej Polski.
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem:
„ Jan Paweł II- Apostoł pokoju”
3.

Format prac: A4 lub A3.

4. Dowolna technika wykonania.
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, adres, klasa,
kategoria, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według metryczki
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Termin nadsyłania prac do 17.10.2022 r. 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
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 25 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Podszklu o godz. 1200 oraz zostaną umieszczone na stronie
internetowej szkoły sppodszkle@edu.pl

2.

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Zapraszamy bardzo serdecznie!
Uwagi organizacyjne:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody (załącznik Nr 2) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatorów.
2. Bliższych informacji na temat konkursu można zasięgać pod numerem telefonu
szkoły: (18) 28 570 07 lub ( Lucyna Hosaniak 511-173-367).

Załącznik Nr 1

METRYCZKA PRACY
(prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora pracy:

Klasa, kategoria:

Dokładny adres szkoły:

Pieczątka szkoły:

Telefon, e-mail szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna pracy:

………………………………………………………………..
(podpis opiekuna pracy)

Wyrażam zgodę na:


Umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych adresowych
organizatora, we wszelkich działaniach związanych z X Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym
pod hasłem: „ Jan Paweł II - Apostoł pokoju” .



Wykorzystanie przez organizatora moich prac do celów edukacyjnych oraz ich publikacji we
fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.
…………………………………………………………………………………………….

Załącznik Nr 2
do Regulaminu X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „ Jan Paweł II – Apostoł
pokoju”
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
zamieszkały/a
(adres)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................................................
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko ucznia)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa placówki)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………......
do celów związanych z jego udziałem w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Jan
Paweł II- Apostoł pokoju”
………………………………………..
(podpis)
b) wyrażam zgodę na publikowanie w mediach i na stronie internetowej szkoły, imienia i nazwiska oraz
nazwy szkoły mojego dziecka
…………………………………………
(podpis)
c) wyrażam zgodę na umieszczenie w mediach i na stronie internetowej szkoły zdjęć zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas uroczystego zakończenia konkursu
…………………………………………
(podpis)
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
……………………………… (podpis)

