
REGULAMIN VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,, PAPIEŻ - JAN PAWEŁ II 

PRZYJACIELEM SPORTU I OLIMPIZMU’’

1. Organizator konkursu:
    
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
Współorganizator - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

2. Adresaci konkursu:

    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III (pierwsza kategoria wiekowa)
    oraz IV-VIII (druga kategoria wiekowa) szkoły podstawowej.

3. Etapy konkursu:
    I etap - szkolny – ogłoszenie konkursu, zebranie i wybór najlepszych prac plastycznych oraz

wysłanie ich na adres organizatora konkursu
  II  etap  –  ogólnopolski  –  zakwalifikowanie  do  konkursu  prac  spełniających  wymogi  

regulaminowe, ocena i przyznanie nagród oraz wyróżnień.

4. Cele konkursu:
• przybliżenie postaci Wielkiego Polaka - Jana Pawła II
• zainteresowanie życiem i działalnością Ojca Świętego; Jego związek ze sportem
• edukacja artystyczna dzieci
• rozwijanie wrażliwości plastycznej uczestników
• popularyzacja działań plastycznych

5. Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie:
• prace muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia
• jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę
• szkoła może zgłosić do 10 prac w jednej kategorii wiekowej
• technika wykonania prac dowolna, format A3
• prace przestrzenne, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę 
• przesłać zgłoszenie i oświadczenie do konkursu ( załączniki)
• opisać na odwrocie - wizytówka według wzoru:

WZÓR
            imię i nazwisko (klasa i wiek)  uczestnika 
            dane adresowe placówki, e-mail, numer telefonu
            nauczyciel przygotowujący

6. Kryteria oceniania prac:
• zgodność z tematem
• oryginalność rozwiązań
• samodzielność
• staranność
• wrażenie artystyczne



7. Warunki uczestnictwa:
• warunkiem  przystąpienia  ucznia  do  konkursu  jest  wypełnienie  i  złożenie  formularza

zgłoszenia wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu;
• uczestnik  przystępuje  do  konkursu  zgodnie  z  pkt.  5:  -  wyraża zgodę  na  przetwarzanie

swoich danych osobowych ( załącznik nr 2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);  - został
poinformowany, że dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji konkursu; 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do uczestnictwa w konkursie;

• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych, prezentowanie i reprodukowanie prac. 

8. Prace plastyczne wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem (załączniki) należy przesłać na własny
koszt  w  terminie  do  5  kwietnia  2019  roku  na  adres  (decyduje  data  wpływu  pracy  do
organizatora): 

    
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich

    ul. Podzamcze 9, 20-126 Lublin z dopiskiem „Konkurs Jan Paweł II”

9. Prace wysłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

10. Uroczyste podsumowanie konkursu, wraz z towarzyszącą wystawą pokonkursową 
    planowane jest na 26 kwietnia 2019 r. Szczegóły będą podane na stronie:
    www.sp23.lublin.pl. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły 11 kwietnia 2019r.

                                                                                                   Komisarz konkursu:

Barbara Niewiadomska
Marzena Szymczakowska
Włodzisław Tybiszewski

telefon  i  fax  szkoły:  (081)  444 44  08
                    

Załączniki:

1. Zgłoszenie do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II  przyjacielem
sportu  
i olimpizmu”

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych



Załącznik nr 1

Zgłoszenie do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu’’

Dane szkoły:

Nazwa____________________________________________________________________

Ulica _____________________________________________________________________

Kod pocztowy ________________________________________________________________

Miejscowość ______________________________________________________________

Województwo _____________________________________________________________

Telefon _____________________ Fax _____________________________

Adres e-mail szkoły ___________________________________________________________

Dane autorów prac:

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________

Imię i nazwisko__________________________________________________ klasa i wiek _____

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego: ____________________________________



Załącznik nr 2

…………………………………………………….…...................................................................................... 
Imię i nazwisko uczestnika 

Klauzula wyrażenia  zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez osobę,  której  dane
dotyczą 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Olimpijczyków Polskich  w
Lublinie danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w konkursie „Papież Jan Paweł
II  przyjacielem  sportu  i  olimpizmu”.  Wyrażenie  woli  jest  zgodne  z  postanowieniami
Rozporządzenia  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, dalej: RODO). 

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


