Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Osobisty sekretarz Jana Pawła II;
Metropolita lwowski - ks. Abp Mieczysław Mokrzycki,
Prezes Fundacji im. Brata Alberta – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
Wójt Gminy Zabierzów – Pani Elżbieta Burtan

Organizator konkursu:

Integracyjna Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Pacyfikacji
Radwanowice ul. Szkolna 6
32-064 Rudawa
Regulamin:
I.

Cele konkursu:

- zainteresowanie życiem i nauką św. Jana Pawła II
- kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka na przykładzie życia św. Jana Pawła II
- rozbudzanie wyobraźni, talentów pisarskich, zdolności plastycznych dzieci i młodzieży
- prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej i literackiej

II.

Warunki uczestnictwa:

- Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, Jednostek Fundacji im. Brata Alberta, którzy będą oceniani w kategoriach:
a) Szkoła Podstawowa – klasy I-III
b) Szkoła Podstawowa – klasy IV-VIII
c) Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
d) Uczestnicy zajęć terapeutycznych Fundacji im. Brata Alberta
e) Uczestnicy zajęć terapeutycznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

III.

Przedmiotem konkursu:

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: literacką i plastyczną. Uczestnicy Konkursu mogą
zgłosić prace w obydwóch kategoriach lub w jednej z nich. Prace odnoszą się do życia
i działalności św. Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji z wiernymi.
2. Praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice oraz formacie. Może to być
również praca przestrzenna. (Prosimy jednak, aby nie dostarczać prac z plasteliny, materiałów
klejących, nietrwałych, mogących rozsypać się w transporcie).
3. Praca literacka ( wiersz, opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż) wyłącznie w formie
wydruku komputerowego, na karcie formatu A4 (napisana czcionką Times New Roman 12).
4. Do prac należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA zawierającą m.in.:
 Nazwę szkoły, nazwę placówki Fundacji im. Brata Alberta;
 Imię i nazwisko uczestnika biorącego udział w konkursie, wiek oraz klasę do której uczęszcza,
a także w przypadku uczniów dane opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca;
 Tytuł pracy;
 Zgodę na upublicznienie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

IV.

Harmonogram konkursu:

Konkurs literacko-plastyczny składa się z następujących etapów:
a) Przekazanie informacji o konkursie szkołom, placówkom Fundacji im. Brata Alberta, Fundacji
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – do 24.01.2020 r.;
b) Przygotowanie informacji na stronę internetową ISP w Radwanowicach, stronę Gminy Zabierzów
do 24.01.2020 r.
c) Termin ostateczny nadsyłania prac konkursowych (decyduje data stempla poczt.) do 17.04.2020 r.
d) Ogłoszenie wyników – 30.04.2020 roku
e) WRĘCZENIE NAGRÓD - 10 czerwca 2020 r.
f) Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać na przygotowanym formularzu do
27 marca 2020 r. w sekretariacie ISP w Radwanowicach. Zgłoszenie można przesłać również
drogą elektroniczną na adres szkola@integracyjna.org lub faksem – nr 12 283 83 46.
g) Organizatorzy przewidują dla laureatów konkursu atrakcyjne nagrody.

Wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są również pod
numerem telefonu - 12 283 83 46
lub nadzorujący przebieg konkursu: Maria Madeja tel. 602 224 694
Monika Buczak tel. 501 709 749

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM
„ŚW. JAN PAWEŁ – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA”

Po zaznajomieniu się z regulaminem KONKURSU „ŚW. JAN PAWEŁ – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA”
zgłaszam swój udział w konkursie:
1. Nazwa i adres szkoły / placówki:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko opiekuna grupy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3. Kategoria wiekowa uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z Konkursem.

………………………………………..
miejscowość i data

……………………………….
podpis opiekuna/nauczyciela

Załącznik nr 2

KARTA UCZESTNIKA W KONKURSIE LITERACKO„ŚW. JAN PAWEŁ – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA”

1. Nazwa i adres szkoły/placówki:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
2. Imię i nazwisko opiekuna grupy:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko uczestników biorących udział w konkursie oraz ich kategoria wiekowa :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………….
4. Tytuł pracy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z Konkursem.

………………………………………..
miejscowość i data

……………………………….
podpis opiekuna/nauczyciela

Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna biorącego udział w konkursie
„ŚW. JAN PAWEŁ – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA”

…………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki
……………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu
Literacko-Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA” zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu
i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia
jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80
poz. 904).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestnika konkursu
w publikacji na stronie internetowej organizatorów konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie.

……………………………………….
data i podpis nauczyciela/opiekuna

Załącznik nr 4

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
„ŚW. JAN PAWEŁ – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA”

……………………………………………………………………………………..………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych
…………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu
Literacko-Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA” zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu
i poprawiania swoich danych. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu
o wyrażone zgody.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia
jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80
poz. 904).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii,
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestnika konkursu
w publikacji na stronie internetowej organizatorów konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona
czasowo ani terytorialnie.

…………..…………………………..…………………………….
data i podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

