
100 lat – moja mała Ojczyzna 

Konkurs diecezjalny dla kl. I-VI 
Organizatorzy: 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej 

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Pierwsza - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

 Druga - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

 

 Zadaniem dzieci jest przedstawienie w ciekawy sposób walorów czy obiektów historycznych swojej miejscowości 

„Małej Ojczyzny”)  w formie plastycznej. Autor pracy może wykonać plakat w formie reklamy miejsca lub w formie 

zaproszenia. W pracę można również wpisać liczbę 100. 

 

 Centralnym punktem pracy powinno być godło Polski pobrane w formie szablonu (A-5), do pobrania ze strony 

szkoły. PRZYPOMINAMY - PO GODLE NIE WOLNO PISAĆ A JEDYNIE POKOLOROWAĆ ZGODNIE 

Z TREŚCIĄ ART. 2 - Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych. (Art. 2. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu 

tarczy.) 

 

 Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A-2 w orientacji 

poziomej lub pionowej (kredka, ołówek, malarstwo, mozaika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż itp.).  

 

 Etap szkolny – prace z kartą zgłoszenia przynosimy do 11.03. 2019 r. -  do nauczycieli  religii.  

 

 Trzy najlepsze prace przechodzą do II etapu diecezjalnego. 

 

 

UWAGA!!! 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora.  

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora 

konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości. 
 



karta zgłoszenia 

(naklejamy na pracę) 

 

 

 

Uczeń 

 

 

Imię……………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………… 

 

Klasa 

 

 

Szkoła-  telefon, adres 

 

 

 

Parafia – tytuł, 

miejscowość 

 

Tytuł pracy  

Nauczyciel religii Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………. 

Email………………………………………………………………. 

 

Data..................................... 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji konkursu: „100 lat – moja mała Ojczyzna“, promocji, informacji i publikacji materiałów 

konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) 

 Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

 

Miejscowość ........................................                                                          

 

................................................................................ 

Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka 


