
  

 

,,Chłopiec z Wadowic” 
 

Regulamin konkursu plastycznego 

Postanowienia ogólne: 

1. „Chłopiec z Wadowic” jest konkursem plastycznym, inspirowanym dzieciństwem 

Świętego Jana Pawła II skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzec 

Podlaski.  

2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim 

z/s w Wysokim. 

 

3. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz 

Cele konkursu: 

 Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II. 

 Przedstawienie drogi życiowej Karola Wojtyły, od dzieciństwa w Wadowicach 

do okresu młodzieńczego. 

 Umożliwienie współczesnym młodym ludziom utożsamienie i 

,,zaprzyjaźnienie się” z Lolkiem. Inspiracją może być lektura książek: 

Chłopiec z Wadowic Małgorzaty Skowrońskiej, Młode lata papieża Pawła 

Zuchniewicza,  

,,Jan Paweł II, czyli jak Karolek został papieżem”. 

 Wskazywanie młodym czytelnikom wzoru do naśladowania. 

 Promocja talentów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów. 

 Rozbudzanie czytelnictwa oraz aktywności twórczej. 

Założenia: 

1. Konkurs trwa od 18 maja do 25 września 2020 roku. 

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej  na papierze typu brystol w 

formacie A3 lub A4, dotyczącej dzieciństwa i okresu młodzieńczego Świętego Jana 

Pawła II. 

Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu. 

 

3. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. farby plakatowe, 

akwarela, kredki, ołówek, wydzieranka, węgiel, kolaż itp.). 

Jakakolwiek manipulacja cyfrowa jest niedopuszczalna.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

5. Kryteria oceny: 

Prace zostaną oceniane w dwóch grupach wiekowych: 



a) I grupa: kl. I-IV, 

b) II grupa: kl. V-VIII.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały 

kryteriów przedstawionych w regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą 

naruszały zasady współżycia społecznego. 

7. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie pracy plastycznej i dostarczenie 

jej osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s 

w Wysokim lub jej filii do dnia 25 września 2020 roku.  

8. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że: 

a) oddana praca jest ich autorstwa, 

b) nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 

9. Prace będą prezentowane na wystawie zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, w ustalonym przez nią terminie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji. 

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Planuje się przyznanie 6 nagród i 2 wyróżnienia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu 

w terminie 14 dni od ostatniego dnia zgłaszania prac konkursowych. 

5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dołączenie formularza zgłoszeniowego 

wraz ze zgodą na udział w konkursie oraz udostępnianie wizerunku (wymagana jest 

zgoda rodziców/opiekunów).  

2. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13  Rozporządzenia 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), 

obowiązującym  od  25  maja 2018 r. informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest 

Gmina Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, Wysokie, 

ul.  Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski, 

b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 

plastycznego „Chłopiec z Wadowic” oraz w innych materiałach promocyjnych i 

nie będą udostępniane innym podmiotom, 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest 

równoważna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 



zgody przed jej cofnięciem, 

e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.



Zał. Nr 1 data ………………………. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Konkurs plastyczny „Chłopiec z Wadowic” 

organizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim 

pod patronatem Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza 

 

1. Dane uczestnika konkursu (informacje znajdą się w opisie prezentowanych prac) 

 

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

 

Wiek                  ……………………………………………………………………………. 

 

Szkoła               ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Klasa                 ……………………………………………………………………………. 

 

2. Dane rodzica / opiekuna (potrzebne do kontaktu w celach organizacyjnych) 

 

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

 

Telefon              ……………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail     ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

   ……..…………………………………….. 

     czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 



Zał. Nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na udział (mojego dziecka) ……………………………………….. 

w konkursie plastycznym „Chłopiec z Wadowic”. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych 

osobowych (mojego dziecka) w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. 2016  poz. 922 z późn. zm.) oraz obowiązującym od 25 maja 2018 

roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie złożonej przeze mnie 

(przez moje dziecko) pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych 

z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach internetowych 

organizatorów konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

 

4. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem przedstawionej do konkursu pracy. 

 

5. Praca nie była uprzednio nigdzie publikowana/popularyzowana. 

 

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka w 

publikacjach w formie tradycyjnej (notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i 

elektronicznej związanej z Konkursem „Chłopiec z Wadowic”. 

 

 

………………………………………………

data i czytelny podpis 

 


