
 

Konkurs plastyczny 

 
Polscy święci i błogosławieni  

w dziejach narodu 
 

§ 1  

Cele Konkursu  

 Celem konkursu jest:  

1. Rozwijanie wiedzy o polskich świętych i błogosławionych. 

2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży 

3. Uwrażliwienie na duchowe aspekty życia 

 § 2 

Organizator Konkursu 
  

1. Organizatorem Zespół katechetów parafii św. Antoniego 

Moderatorzy: 

Magdalena Kamińska 

s. Alicja Grzywocz 

2. Partnerzy: Parafia św. Antoniego z Padwy al. J. Kasprowicza we Wrocławiu 

  

§ 3 

Założenia organizacyjne 
  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

1) Szkoła Podstawowa klasy I - II 

                                      klasy II -IV 

                                      klasy V- VI 

                                      klasy VII - VIII 

2. Prace mogą być wykonane w następujących kategoriach plastycznych: 

 Kategoria I : KOMIKS – format A4 lub A3 – blok techniczny 

 Kategoria II: PORTRET – format A4 – blok techniczny 

 Kategoria III: RZEŹBA – o wymiarach max. 35x25x 25 (w pudełku) 

 

Technika dowolna, ale nie kolorowanka.  

Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę. 

  

3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: 

Imię, nazwisko 

Klasa, szkoła 

Tytuł pracy lub/i imię (i nazwisko) przedstawionego świętego lub błogosławionego 
  

4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i wymaga dołączenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu 

swoich danych osobowych z zachowaniem Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 

Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. RODO 



 

5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 

 

 § 4 

Ocena prac konkursowych 

  

Prace należy składać u katechetów SP20 i SP83 w terminie do 13.11.2018r. 

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora  

Jury pod uwagę weźmie: 

 umiejętność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność 

 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

       Prace przechodzą na własność organizatora. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Termin ogłoszenia wyników i wręczenie nagród - około 25.11.2018r. 

2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w kościele św. Antoniego 

 al. Kasprowicza 26 

 

 

Załącznik nr 1 
(NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYKLEIĆ NA ODWROCIE PRACY LUB DOŁĄCZYĆ DO RZEŹBY) 

 

****************************************************************************** 

 

 

  

  

  

Oświadczenie prawnych opiekunów 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 24.05.2018 r. 

poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

ucznia klasy………….. Szkoły Podstawowej nr……. we Wrocławiu, do celów związanych z jego udziałem w 

konkursie "Polscy świeci i błogosławieni w dziejach narodu" w roku szkolnym 2018/2019. Równocześnie 

wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację danych osobowych i wizerunku dziecka (zdjęcia z konkursu) na 

stronie internetowej parafii św. Antoniego al. J. Kasprowicza we Wrocławiu 

 

 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna……………………………………….. 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  
Klasa, szkoła  
Tytuł pracy  

lub imię (i nazwisko) 

świętego/błogosławionego  

 


