
   OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 

               O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 

pod hasłem 

JAN PAWEŁ II – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Cele konkursu: 

- zainteresowanie życiem i nauką św. Jana Pawła II; 

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej; 

- prezentacja młodzieżowej twórczości plastycznej. 

 

2. Organizatorzy konkursu: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borownie 

 Parafia Rzymsko-Katolicka  pw.  św. Wawrzyńca w Borownie 

Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II w Częstochowie 

 

 

Honorowy patronat: 

Arcybiskup Diecezji Częstochowskiej ks. dr Wacław Depo  

Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Biskup Diecezji Radomskiej  

ks. dr Henryk Tomasik 

Śląski Kurator Oświatowy – Urszula Bauer 

Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada 

 

Patronat medialny: 

Radio JASNA GÓRA, 

Radio FIAT,   

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA. 

 



            3.Tematyka prac : 

            - związana z całym życiem św. Jana Pawła II. 

4. Wiek uczestników: 

- gimnazjaliści oraz uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. 

5. Technika :  

- dowolna płaska (bez użycia plasteliny, materiałów sypkich takich jak kasza, ryż, brokat itp.) 

- format- A3 / 297 mm x 420 mm /. 

 

Prace oprawione w passe-partout nie będą oceniane.  

 

6. Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację 

 wydrukowaną lub napisaną DRUKOWANYMI LITERAM według wzoru: 

a) imię i nazwisko uczestnika; 

b) adres i telefon placówki; 

c) imię i nazwisko opiekuna. 

Prace zbiorowe nie będą uwzględniane. 

 

7. Prace płasko zapakowane ( niezrolowane, nieskładane )  

prosimy przesłać na adres : 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borownie, 

Borowno Kolonia, ul.  Klonowa 6/8 

42-233 Mykanów 

 

8. Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2019 r.  

Decyduje data stempla pocztowego. 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. 

 

9. O wynikach konkursu zostaną powiadomione telefonicznie tylko te placówki, 

 z których będą nagrodzeni laureaci konkursu. 

 

 

 

 



10. Nagroda główna: sprzęt elektroniczny, książki, gadżety/ upominki. 

- Laureaci konkursu otrzymują wpis o osiągnięciach na świadectwie szkolnym  

w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o św. Janie Pawle II. 

 

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi 17.05.2019 r.  

w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.  

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. : 34 313 33 13 oraz na stronie 

internetowej www.szkolaborowno.pl  

 

 

 

 

 

 

 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie  danych osobowych związanych  

z ogłoszeniem wyników. 

- Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 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 osobowych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Art. 23   

5. ROZPORZĄDZENIE 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) 

http://www.szkolaborowno.pl/

