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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO   

„Święty Jan Paweł II  - w oczach i sercach dziecka” 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 

Organizatorem konkursu jest  Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja                                   

w Hrubieszowie z siedzibą w  Hrubieszowie  (22 -500)  przy ul. 3-go Maja 5. 

 

Celem głównym konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku                                 

z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem 

bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II. 

Ponadto celem konkursu  jest  rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności 

twórczych wśród dzieci, jak również promowanie młodych talentów plastycznych 

 i artystycznych. 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych mieszczących się na obszarze powiatu 

hrubieszowskiego oraz miasta Hrubieszów. 

  

Konkurs odbywa się w okresie od  10 kwietnia 2020 roku do 10 maja 2020 roku. 
 

I. ZASADY KONKURSU  

 

1. Zadaniem  uczestnika konkursu  jest wykonanie  pracy plastycznej o tematyce zgodnej  

z nazwą oraz celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II, 

wydarzenia związane z jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności 

związane z życiem Karola Wojtyły. 

2. Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4. 

3. Prace powinny być wykonane wyłącznie przez jednego autora samodzielnie, bez pomocy 

osób trzecich. 

4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 

5. W przypadku gdy szkoła zgłasza prace uczestników, może zgłosić maksymalnie 10 prac  

w danej kategorii wiekowej. 

6. Na odwrocie zgłaszanej pracy powinna być metryczka zawierająca dane uczestnika, tj. 

 - imię i nazwisko, 

- wiek, 

-  adres zamieszkania oraz numer kontaktowy rodzica, 

-  a w przypadku prac zgłaszanych przez szkołę – także  klasę, nazwa/numer szkoły oraz 

nazwa miejscowości w której mieści się szkoła. 

7. Wypełnione i podpisane załączniki nr.1,2,3 należy dołączyć wraz z wykonaną pracą 

plastyczną. 

8. Brak wypełnionych załączników dyskwalifikuje uczestnika. 

9.  Prace  zgłoszone lub wykonane niezgodnie z regulaminem lub otrzymane po terminie  nie 

będą oceniane. 

10. W związku z obecną sytuacją panującą w naszym kraju - prace należy złożyć osobiście do 

siedziby Caritasu ( Hrubieszów  ul. 3-go Maja 5 ) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  

nr kontaktowy 502 458 216. 
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II. KRYTERIA OCENY I WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 

a) dzieci w wieku 6-7 lat, 

b) dzieci w wieku 8-9 lat, 

c) dzieci w wieku 10-11 lat. 

2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: 

a) zgodność prac z tematyką konkursu, 

b) samodzielność, 

c) oryginalność pracy, 

d) walory artystyczne. 

3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. 

4. Komisja Konkursowa będzie mogła także wyróżnić część prac przyznając ich autorom 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne . 

5. W związku z obecną sytuacją panującą w naszym kraju – uczestnicy będą 

poinformowani telefonicznie w sprawie ogłoszenia wyników  oraz wręczenia nagród.  

  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonane prace przez uczestników konkursu stają się własnością Caritas Parafialnego 

Zespołu przy Kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie.  

2. Rodzic, opiekun prawny lub przedstawiciel szkoły zostaną poinformowani telefonicznie 

o możliwości i warunkach odbioru. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

 

                                                                                                   Hrubieszów, dnia 09.04.2020 r. 

 

Załączniki poniżej – strona 3.  
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Załączniki do Regulaminu Konkursu: 

 
Załącznik nr 1     ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH  

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

                                                                                                                 (miejscowość, data) 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

 .......................................................................................................  wiek………………………(lat) zgoda 

udzielana jest wyłącznie do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu plastycznego 

„Święty Jan Paweł II  - w oczach i sercach dziecka” organizowanego przez Caritas Parafialnego Zespołu przy 

Kościele św. Mikołaja  w Hrubieszowie .Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, 

nazwiska, miejsca nauki i wieku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie. 

 

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

                                                                                                                            (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 

Załącznik nr 2        ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………. w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II  - w oczach   

i sercach dziecka” 

 

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

                                                                                                                  (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

Załącznik nr 3 

Klauzula informacji zgodnej z RODO dla rodziców i prawnych opiekunów uczestników konkursu 

plastycznego „Święty Jan Paweł II  - w oczach i sercach dziecka” 

W związku uczestnictwem Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II  -                             

w oczach   i sercach dziecka” organizowanego przez Caritas Parafialnego Zespołu przy Kościele św. Mikołaja                  

w Hrubieszowie, szanując prywatność Pani/Pana oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedział/a kto i w jaki sposób 

przetwarza dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić. 

1.Administratorem danych osobowych Pani/Pana i Państwa dziecka jest Caritas Parafialnego Zespołu 

przy Kościele św. Mikołaja  w Hrubieszowie 

  2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do w/w danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia 

lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania  ograniczenia  

przetwarzania danych dziecka, a także do ich przenoszenia. 

3.Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4.Dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowego przebiegu konkursu 

plastycznego „Święty Jan Paweł II  - w oczach   i sercach dziecka ”  upublicznienia jego wyników, organizacji 

wystawy pokonkursowej i publicznego wręczania nagród.  

5.Podanie przez Pani/Pana dziecka danych oraz udostępnienie wizerunku jest dobrowolne, lecz konieczne 

do pełnoprawnego uczestniczenia w konkursie plastycznym. 

6.Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy),  

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na ciąży 

na CSM takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny), 

– art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

 

                                                                                     Zapoznałam /łem się z informacją i rozumiem jej treść 

 

……………………………………………………………  Data i podpis czytelny rodzica lub opiekuna prawnego 


