
REGULAMIN 

GMINNEGO  KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II 

ORGANIZATOR 

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu 

PARTNERZY  ZADANIA 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Inowłodzu, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzustowie, 

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Królowej Woli. 

 

Cele konkursu: 

• Uczczenie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły. 

• Popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Jana Pawła II. 

• Motywowanie do naśladowania świętego Jana Pawła II. 

• Rozbudzenie zainteresowania wśród uczniów osobą Jana Pawła II. 

• Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU 

1. Zakres materiału: 

• dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, 

• okres krakowski (studia i kapłaństwo, nominacja biskupia, arcybiskupia, 

kardynalska), 

• okres watykański, 

• pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i innych krajów, 

• rezydencje papieskie, 

• zamach na papieża, 

• najbliżsi współpracownicy, 

• zamiłowania i zwyczaje papieskie, 

• kontakt z młodzieżą, 

• testament i ostatnie dni życia Jana Pawła II, 

• herb, 

• najważniejsze przesłania, 

• święci i błogosławieni ogłoszeni przez Jana Pawła II, 

• beatyfikacja i kanonizacja Jana Pawła II, 

• - encykliki, adhortacje i książki Jana Pawła II. 

3.  Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych: 

• kl. IV – VI  

• kl. VII – VIII 



4. Konkurs będzie miał formę testu, pytania będą miały formę zamkniętą wzbogaconą pytaniami 

otwartymi.   

5. Terminy: 

 Termin przeprowadzenia konkursu do 4 listopada 2020 roku.   

Listę zwycięzców oraz uczestników konkursu należy przesłać na adres email: 

promocja@inowłódz.pl lub tel. 44 710-18-54 do dnia 6 listopada 2020 roku. 

Nagrody i dyplomy zwycięzcom zostaną rozdane 12 listopada 2020 roku na Zamku Kazimierza 

Wielkiego w Inowłodzu podczas podsumowania projektu. 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. 

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 przed wzięciem udziału w konkursie do 
koordynatora konkursu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu wiedzy 

o Janie Pawle II 
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 

wiedzy o Janie Pawle 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



 


