
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO- LITERACKI 

„ŻYCIE I PONTYFIKAT WIELKIEGO POLAKA ŚW. JANA PAWŁA II” - 

album 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

I. ORGANIZATOR 

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim 

nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  

                

II. CELE KONKURSU 

• Popularyzacja wiedzy o życiu, nauczaniu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II 

• Pogłębianie znajomości nauczania Jana Pawła II i przesłania Jego pontyfikatu 

• Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka 

• Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II 

• Ukazanie świętości życia Jana Pawła II 

                                                                                                                  

III. PRZEDMIOT KONKURSU 

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu albumu dotyczącego życia i pontyfikatu Św. 

Jana Pawła II, obejmującego swą tematyką jedno z poniższych zagadnień: 

 

• Dzieciństwo Karola Wojtyły 

• Lata młodzieńcze przyszłego papieża 

• Miejsca odwiedzane przez papieża w Polsce i na świecie 

• Twórczość Jana Pawła II 

• Drogowskazy życiowe dla dzieci i młodzieży 

 

IV. WYMAGANIA KONKURSOWE 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 

województwie podkarpackim. 

2. Praca powinna być wykonana w formacie A4 (max 10 stron) dowolną techniką, 

indywidualnie lub grupowo. Powinna być to praca niepublikowana oraz nienagradzana w 

innych konkursach.  



V. OCENA PRAC 

1. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych: 

 

Klasy I – III Szkoły Podstawowej 

Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej 

Klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej 

Uczniowie klas ponadpodstawowych 

 

2. Kryteria oceniania prac konkursowych: 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, biorąc pod 

uwagę: 

- twórczy charakter pracy,  

- poprawność stylistyczną i językową, 

- zgodność z tematem, 

- wartości artystyczne. 

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU 

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesyłać do dnia 12.12.2022 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora konkursu: 

 

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

ul. Lwowska 60 

36-301 Rzeszów 

z dopiskiem: „Życie i pontyfikat Jana Pawła II - album” 

 

Wyniki  konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora 

(www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl). 

Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki, a także podziękowania dla opiekunów, 

które wyślemy pocztą. 

 

 

Życzymy sukcesów w konkursie! 

 

Organizatorki: 

Iwona Pawlak – tel. 728973670 

Krystyna Paśko 

Katarzyna Górniewska 

 

 

 

 

 



Załącznik 1  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs 

„Życie i pontyfikat Jana Pawła II - album” 

 
Uwaga: Kartę należy wypełnić drukowanymi literami 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Wiek, klasa: 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa szkoły: 

……………………………………………………………………………………. 

Adres szkoły: 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon: 

……………………………………………………………………………………. 

E-mail: 

……………………………………………………………………………………. 

 

4. Imię i nazwisko opiekuna: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

 

 

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

data i podpis osoby zgłaszającej 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2  

            

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W 

KONKURSIE „Życie i pontyfikat Jana Pawła II - album” 

ORAZ  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU 

PRZEPROWADZENIA KONKUSU 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  prawnego: 

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

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................   

..................................... w  konkursie literacko-plastycznym „Życie i pontyfikat Jana 

Pawła II - album” oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie pracy plastycznej zgłoszonej 

na konkurs w formie: gazetki, wystawy pokonkursowej i prezentacji na stronie 

internetowej szkoły (www.szkolaszpitalna.rzeszow.pl), na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 

04.02.1994 r. (Dz.U 2018, poz.1191 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu szkoły) w celach 

wynikających z organizacji konkursu 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).  

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  i danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Świętej 

Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów.                                                                                                                        

2. Wszelkie sprawy  związane z  przekazywaniem i przetwarzaniem danych osobowych 

należy kierować do Inspektora Danych Osobowych, dostępnego pod   numerem tel. 17 

8664268 lub adresem e-mail: rodo@szkolaszpitalna.rzeszow.pl).                                                                                 

3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa 

w  konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO.                    

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pana oraz Pana/Pani dziecka będą upoważnieni 

pracownicy Administratora.   

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z przepisami prawa).     

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych 



naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. - RODO.    

7. Dane osobowe zawarte w metryczce będą przetwarzane przez czas trwania konkursu 

oraz okres publikacji prac konkursowych.      

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby dziecko 

mogło uczestniczyć w konkursie. 

 
         

      

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

       data                                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

 

 


