
Regulamin Konkursu plastyczno-literackiego

„100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny”

Cele konkursu:

- Rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży.

- Popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II - Papieżu Rodziny.

- Propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży z Lublina 
i Województwa Lubelskiego.

- Integracja społeczna (osób niepełnosprawnych) z mieszkańcami Lublina podczas wspólnego 
świętowania rocznicy urodzin Jana Pawła II.

- Promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów

Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym:

1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie 
szkół średnich.

2. Prace plastyczna oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 I grupa – dzieci przedszkolne 

 II grupa- uczniowie klas I-III (nauczania wczesnoszkolnego) szkoły podstawowej

 III grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

 IV grupa - uczniowie szkół średnich

3. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II - 
Papieża Rodziny. 

4. Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie prace indywidualnych autorów.
5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
6. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, 

witraż.
7. Minimalny format prac A4( 210mm x 297mm), maksymalna A3 (297mm x 420mm).
8. Prace nie mogą być oprawione.
9. Każda praca w każdej kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:

 Na odwrocie/spodzie pracy powinna być trwale zamieszczona drukowana informacja 
zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasa, imię i 
nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, nazwa i adres 
szkoły/przedszkola oraz telefon i adres mailowy placówki (pieczątka) / zał. nr 1

 Do pracy należy dołączyć:
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- Kartę zgłoszenia (deklaracja uczestnictwa) /zał. nr 2/ zawierającą: tytuł pracy, kategorię, 
imię i nazwisko uczestnika, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły/przedszkola, telefon 
kontaktowy (szkoła/przedszkole), e-mail szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko opiekuna 
artystycznego, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, telefon kontaktowy (rodzic/ 
opiekun prawny), 
- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO./ zał. nr 3
- Oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. 
zgodę na prezentację pracy na wystawie oraz oświadczenie dotyczące zgody na 
rozpowszechnienie wizerunku./ zał. nr 4

10. Prace nie spełniające tych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze 
względu na braki formalne.

Warunki uczestnictwa w konkursie literackim:

1. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej - związana z tematyką  
100 rocznicy urodzin Jana Pawła II- Papieża Rodziny. 

2. Prace literackie oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 I grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

 II grupa - uczniowie szkół średnich

3. Na konkurs należy przesłać utwory, które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie były 
nagradzane.

4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
5. Praca może zawierać maksymalnie 2 strony maszynopisu A4.
6. Praca nie może być oznaczona niczym oprócz pseudonimu i kategorii wiekowej (nie może 

zawierać informacji o autorze, szkole, miejscowości).
7. Do pracy należy dołączyć :

- Zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym pseudonimem co praca konkursowa, zawierającą 
metryczkę konkursową wg podanego wzoru (zał. nr 1) oraz Kartę zgłoszenia (deklaracja 
uczestnictwa) /zał. nr 2/ zawierającą: tytuł pracy, kategorię, imię i nazwisko uczestnika, wiek i
klasa, nazwę i adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy (szkoła/przedszkole), e-mail 
szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, imię i nazwisko rodzica / 
opiekuna prawnego, telefon kontaktowy (rodzic/ opiekun prawny), 
- Podpisaną klauzulę informacyjną RODO./ zał. nr 3
- Oświadczenie autora o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. 
zgodę na prezentację pracy na wystawie oraz oświadczenie dotyczące zgody na 
rozpowszechnienie wizerunku./ zał. nr 4

8. Prace nie spełniające tych warunków nie zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej ze 
względu na braki formalne.

Termin i miejsce składania prac:

1. Prace można składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty do 15 listopada 2020 
r. (w przypadku prac nadesłanych decyduje data stempla pocztowego).
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2. Prace prosimy nadsyłać na adres: 

CENTRUM JANA PAWŁA II

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin

3. Uczestnik przesyła prace na własny koszt.

Ocena prac:

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową.

 Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych oraz puli prac wyróżnionych. 

O ekspozycji prac nienagrodzonych i niewyróżnionych decyduje Komisja Konkursowa.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

 Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na witrynie internetowej www.cjp2.pl
a laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie oraz 
mailowo.

 Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.
 Finał konkursu z udziałem laureatów i  wręczenie nagród nastąpi dnia 10.12.2020r. w Parafii 

Świętej Rodziny w Lublinie 
 Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym moc prawną w zakresie konkursu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych 
i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze 
promocyjnym i artystycznym.

4. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Koordynator Konkursu: 

Kamila Pietrzyk  

tel. 795-771-667

e-mail: k.pietrzyk@cjp2.pl
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Załącznik nr 1

Konkurs plastyczno-literacki „100 rocznica urodzin Jana Pawła II- Papieża Rodziny”. 

Tytuł pracy

Imię i nazwisko ucznia

Wiek i klasa

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa i adres szkoły/ przedszkola

Telefon kontaktowy
(Szkoła/ przedszkole)

Adres mailowy
(Szkoła/ przedszkole)
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Załącznik nr 2 
KARTA ZGŁOSZENIA( DEKLARACJA UCZESTNICTWA)
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
W wypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej, formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica 
lub opiekuna prawnego.
1. Tytuł pracy:

............................................................................................................................................................
2. Kategoria wiekowa:

………………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko autora pracy:

…........................................................................................................................................................
4. Wiek i klasa :

………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa i adres szkoły/ przedszkola:

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

............................................................................................................................................................
6. Telefon kontaktowy ( szkoła/ przedszkole):

………………………………………………………………………………………………………
7. E-mail szkoły/ przedszkola:

………………………………………………………………………………………………………
8. Imię i nazwisko opiekuna artystycznego (nauczyciela/instruktora) i telefon służbowy

............................................................................................................................................................
9. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego:

………………………………………………………………………………………………………
10. Telefon kontaktowy (rodzic/ opiekun prawny)

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

-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapoznałem (-am) się i akceptuję postanowienia REGULAMINU KONKURSU plastyczno-literackiego
„100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny” oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo w 
konkursie mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………………
                      ( data i  podpis rodzica lub opiekuna prawnego )
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Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 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/ RODO), informujemy, że:

- Administratorem danych jest Centrum Jana Pawła II ( adres: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 
20-950 Lublin, e-mail: biuro@cjp2.pl, numer telefonu: 795771667)

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastyczno 
– literackiego „100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny”

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu udziału 
w konkursie.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, 
z zastrzeżeniem okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa, 
wynikających z uzasadnionego interesu Administratora oraz koniecznością usunięcia danych 
w przypadku cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  ww. Rozporządzenia.

- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe 
na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
umowy z Administratorem i w jego imieniu z zachowaniem należytej staranności.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

            - żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych 
osobowych 

            - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

            - wniesienie skargi do organu nadzorczego: KIOD (na adres: Kościelny Inspektor Ochrony 
Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa) oraz Prezesa UODO ( na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.

      Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli.

……………………………, dnia ……………………… ………………………………………………………………

( miejscowość ) (podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka*

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, w celu mojego/
mojego dziecka* uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego/ 
mojego dziecka* wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wernisażu wystawy, dokumentacji 
fotograficznej, pozostającej do dyspozycji organizatora w celu informacji i promocji wydarzenia.

2. Wyrażam zgodę przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na 
prezentację pracy na wystawach i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć w 
materiałach wydawanych przez Centrum Jan Pawła II i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na 
witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych .

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

Data                                              (czytelne imię i nazwisko autora pracy) /  (czytelne imię i nazwisko 
rodzica /  opiekuna prawnego autora pracy)

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych przez Centrum Jana Pawła II na potrzeby konkursu plastyczno- 
literackiego” 100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny.”

…………………………………………

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

*- Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka*

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 przez Centrum Jana Pawła II w Lublinie ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin, w celu mojego/
mojego dziecka* uczestnictwa w Konkursie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego/ 
mojego dziecka* wizerunku na potrzeby organizacji konkursu, wernisażu wystawy, dokumentacji 
fotograficznej, pozostającej do dyspozycji organizatora w celu informacji i promocji wydarzenia.

2. Wyrażam zgodę przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora tj. zgodę na 
prezentację pracy na wystawach i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć w 
materiałach wydawanych przez Centrum Jan Pawła II i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na 
witrynie internetowej organizatorów i innych witrynach internetowych .

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

Data                        (czytelne imię i nazwisko autora pracy) /  (czytelne imię i nazwisko rodzica /

opiekuna prawnego autora pracy)

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych przez Centrum Jana Pawła II na potrzeby konkursu plastyczno- 
literackiego” 100 rocznica urodzin Jana Pawła II – Papieża Rodziny.”

…………………………………………

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

*- Niepotrzebne skreślić 
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