
Regulamin konkursu plastycznego  
„Jan Paweł II- oczami dzieci” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu . Konkurs 
rozpoczyna się 19 października 2020 roku, uroczyste zakończenie odbędzie się  
12 listopada 2020 roku.  
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II w 100. Rocznicę Urodzin 

Karola Wojtyły, ukazanie najmłodszym biografii Papieża-Polaka, najważniejszych 
informacji i wydarzeń z czasu jego pontyfikatu (podróże, umiłowanie dzieci, miłość do 
ojczyzny).  
Temat prac konkursowych brzmi: „Jan Paweł II”. 

W konkursie mogą brać udział tylko dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. 

Konkurs ma zasięg gminny, nie przewiduje się udziału dzieci z innych placówek. 

 

II. Zadanie konkursowe 

 

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A4 
lub A3. Temat pracy: „Jan Paweł II”.  
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, 
wcześniej nieopublikowanymi i nienagradzanymi.  
Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.     

Każdy  uczestnik  konkursu  powinien  opatrzyć pracę  tytułem oraz swoimi  danymi:  imię 

i nazwisko,  oddział  przedszkolny/klasa.  Dane te będą  służyć  do kontaktu  organizatora 

z uczestnikiem  konkursu.  Prace  bez  podpisu, anonimowe nie będą  zakwalifikowane  
do  konkursu.  Prace  należy  złożyć  do  dnia  3 listopada 2020  roku  u  nauczycieli, lub w 

sekretariacie szkoły.  
Dane osobowe i wizerunek uczniów uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów 

konkursu, jego promocji i podsumowania. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik 
nr 1) na udział w konkursie powinna zostać złożona wraz z pracą konkursową. 

 

III. Wyniki i nagrody 

 

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. 
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielność 
wykonania.  
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wernisażu, który odbędzie się na Zamku 
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu  w dniu - 12 listopada 2020 roku.  
Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
organizatora.  
Nagrodami w konkursie będą publikacje i upominki związane z Janem Pawłem II. 

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany obowiązujących w regulaminie terminów. 



Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu plastycznego 

„Jan Paweł II- oczami dzieci” 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

OŚWIADCZENIE 

O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM 

I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 
 
 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia…………………………………………………………, 
 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 
 

Ur.…………………………………………………………… 
 

w ……………………………………… 
 

ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...……. , 
 

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie 

plastycznym „Jan Paweł II” oraz przetwarzanie danych osobowych w materiałach 

opublikowanych przez organizatora (strona internetowa, biuletyn, gazeta lokalna) z podaniem 

imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik. 
 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, nagranie 

video z gali konkursowej) na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, 
 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, 
 

3) podanie danych jest dobrowolne, 
 

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
 

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz akceptuję wszystkie ich 

zapisy. 

 
 
 
 
 

 

………………………………….. 

 
 
 
 
 

 

……………………………………….. 
 

(data) 
 
podpis składającego oświadczenie 


