
 
 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

Na projekt znaczka pocztowego z okazji 100.lecia urodzin św. Jana Pawła II 

 
  Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana 

Pawła II. W tym roku 18.05 przypada 100 rocznica urodzin Papieża – Polaka. Pragniemy 

przez ten konkurs podkreślić rolę Papieża jako wielkiego męża stanu, patrioty i naszego 

Rodaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego 

zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, 

Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z 

ojców niepodległości Polski. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie 

szczególne dlatego pragniemy te wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu. 

1. Organizator; 

Bractwo Szkaplerza św. Michała Archanioła, Parafia pw. Ducha Świętego w Słubicach,    

ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 Słubice. (https://www.facebook.com/parafiaslubice/). 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Komisję konkursową powołuje Organizator. 

4. Ze swoich prac Komisja sporządzi protokół, który zostanie upubliczniony. 

5. Liczba uczestników konkursu:  

- w pierwszym etapie na poziomie szkół i ośrodków wychowawczych dowolna 

- w finale po 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej wyłonione w etapie 

pierwszym 

6. Cele konkursu: 

• upamiętnienie 100.  lecia urodzin św. Jana Pawła II, 

• przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną o ważnej rocznicy, 

• rozbudzanie i pogłębianie świadomości religijno - historycznej oraz wrażliwości 
artystycznej,  

• zwiększenie wrażliwości młodego pokolenia na postać znanego na całym świecie 
Polaka,                     

• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych,   

• kształtowanie postaw religijno - patriotycznych,  

• kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne, 

• wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepsze prace konkursowe. 
 
 

7. Zasady konkursu. 
 

• konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych Województwa Lubuskiego, 



• prace oceniane będą w dwóch etapach pierwszy na szczeblu szkół przez komisję 
powołaną w placówkach oświatowych, drugi etap finałowy przez komisję powołaną 
przez organizatora. 

• Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach klas III – V  i klas VI - VIII, 

• technika prac dowolna, 

• prace konkursowe mają otwarty charakter. Uczestnicy mogą użyć dowolnej techniki 
plastycznej (np. rysunek, obraz, kolaż, plakat, itp.), bez używania materiałów 
nietrwałych. Z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem, 

• format prac A-4, 

• nie przyjmujemy prac zbiorowych, 

• przyjmowane będą tylko prace opisane: „Konkurs plastyczny – Projekt znaczka 
pocztowego” sygnowane godłem (pseudonimem obranym przez autora pracy). Do 
pracy należy  dołączyć zaklejoną, opatrzoną godłem kopertę z danymi autora pracy 
(nazwiskiem i imieniem, klasą, nazwą i adresem szkoły,  nazwiskiem i imieniem 
opiekuna  pod kierunkiem którego przygotowano pracę, podanie danych kontaktowych 
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej). 

 
8. Udział  w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu. 

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do ich 

wykorzystania  w celach publikacji. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć z przebiegu konkursu. 

11. Do pracy powinna być dołączona zgoda na publiczną prezentację i dalsze wykorzystanie 

pracy konkursowej. 

12. Prace plastyczne wykonane przez laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na 

wystawie pokonkursowej w kościele pw. Ducha Świętego w Słubicach a także 

opublikowane na profilu facebookowym Organizatora. 

13. Terminy:   

   Nadsyłanie  prac - do 06.04. 2020 r. na adres Organizatora,  

   Ogłoszenie wyników  do 30.04.2020 r. na www.facebook.com/parafiaslubice/ 

14. Czas i miejsce uroczystości zakończenia konkursu z wręczeniem nagród  zostaną podane 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do szkół, których uczniowie 

zostaną laureatami oraz zmieszczone na stronie Organizatora.  

15. Organizator zapewnia nagrody i wyróżnienia dla finalistów konkursu .  

16. Koordynator konkursu - Michał Sobociński, tel. 502539929, mail m.sobocinski@interia.eu,  

www.facebook.com/parafiaslubice/ 
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miejscowość , dnia …………………  r. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

1. Imię i nazwisko autora pracy …………………………………………………. 

2. Nazwa i adres szkoły autora pracy  ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły, 

wizerunku (zdjęcia) w prasie i w mediach. 

 

 

 

  ………………………………………………………………… 

podpis rodzica/ opiekuna prawnego ucznia/ ucznia * 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić 

 

 



 

 

 

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego 

 

„„Konkurs plastyczny – Projekt znaczka pocztowego”  

 

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

imię i nazwisko, wiek – klasa uczestnika. 

 

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

nazwa, adres szkoły, 

 

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

 

 

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

tytuł pracy - godło 

 

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

technika 

 

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

imię i nazwisko opiekuna (poczta elektroniczna lub nr telefonu) 

  


