
Regulamin konkursu plastycznego 

dla dzieci szkół podstawowych kl. O–VIII 

Organizatorzy: 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej oraz Katecheci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Święty Papież, patron mojej rodziny" z okazji 100-nej rocznicy urodzin 

Świętego Jana Pawła II. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VIII, w trzech kategoriach: 

1. Uczniowie klas 0-III 

2. Uczniowie klas IV-V 

3. Uczniowie klas VI-VIII 

 

Zadaniem dzieci jest narysowanie komiksu inspirowanego słowami wielkiego świętego skierowanymi do dzieci: 

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin 

na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. 

Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą , 

ażeby mogła żyć w pokoju”. 

Św. Jan Paweł II 

 

    • Fabuła komiksu związana z postacią świętego Jana Pawła II może być oparta o różne zagadnienia, np. modlitwa, wspólnota 

domowego kościoła, rodzina ludzka, pokój na świecie, itp.  

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

pionowej (kredka, ołówek, farby, flamastry, markery, itp.). 

    • Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej. 

    • Prace należy złożyć: 

 Klasy 0-III u ks. Przemysława Połomskiego; 

 Klasy IV-V u p. Marii Lipiec; 

 Klasy VI-VIII u ks. Olgierda Filipowicza, 

do dnia 12 października 2020 r. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. 

 

    • 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. 

 

Najlepsze prace z klas 0-V wezmą udział w diecezjalnym konkursie i zostaną przekazane do  Kurii Biskupiej Diecezji 

Warszawsko – Praskiej, a najlepsze prace z klas VI-VIII zostaną wykorzystane  do szkolnej wystawy.  

 

 

 



 

 

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: „Święty Papież – patron mojej rodziny”, 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 


	Organizatorzy:

