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REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO 

 

„Być dobrym jak chleb. Karol Wojtyła i wielkie - małe tematy” 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Karol” w Rotmance. 

 

Informacje ogólne:  

Konkurs w dwóch odrębnych kategoriach: literackiej oraz plastycznej - stanowi jeden z etapów  

„I Festiwalu Talentów im. Karola Wojtyły”, imprezy o charakterze kulturalno-edukacyjnym 

obejmującej swym zasięgiem dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powiatu gdańskiego. 

 

Przesłane w ramach Konkursu prace plastyczne oraz literackie zostaną wydane w formie książki, 

która wraz z dołączoną do niej płytą CD będzie rozprowadzana na terenie powiatu gdańskiego.  

 

Środki finansowe pozyskane z rozprowadzania publikacji zostaną w całości przeznaczone 

na leczenie oraz rehabilitację Emilii Główczewskiej i Nikoli Lewarskiej, beneficjentek 

Stowarzyszenia „Karol” prowadzącego działalność przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły 

w Rotmance. 

 

 

Cele Konkursu: 

- Pogłębienie wiedzy o postaci oraz twórczości i nauce patrona szkoły Karola Wojtyły. 

- Kształtowanie umiejętności samodoskonalenia i prezentacji własnych przemyśleń oraz koncepcji                                    

  artystycznych. 

- Rozwijanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości. 

- Promowanie młodych talentów. 

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej działalności na rzecz innych osób. 

 

 

Treść: 

Ukazanie postaci patrona szkoły Karola Wojtyły jako autorytetu moralnego, wielkiego nauczyciela, 

ale też przyjaciela dorosłych, dzieci i zwierząt w różnych sytuacjach nawiązujących do codziennych 

czy odświętnych doświadczeń związanych z posługą kapłańską, działalnością artystyczną oraz 

kolejami życiowymi znanego Polaka. 

 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych Powiatu Gdańskiego  

 

Każdy uczestnik ma prawo przekazać jedną oryginalną pracę literacką i/lub jedną oryginalną pracę 

plastyczną. 

 

Przekazane prace pozostają u Organizatora. 
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Kategorie Konkursowe 

Konkurs Literacki 

Realizacja: 

Uczestnik przedstawia pracę w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, opowiadanie, list, fragment 

pamiętnika czy dziennika itd., na temat: „Być dobrym jak chleb. Karol Wojtyła i wielkie – małe 

tematy”.  

 

W pracy konkursowej należy odwołać się do wydarzeń z życia naszego patrona, jego nauki oraz 

ukazać wpływ jego postaci na nasze życie i postępowanie. Bardzo cenne będą osobiste refleksje 

i uwagi. 

Warto nadać pracy własny tytuł. 

 

Wymagania techniczne: 

Pracę należy przesłać drogą elektroniczną w dwóch jednakowych egzemplarzach w plikach 

zapisanych w programach MS Word lub Open Office oraz w pliku w formacie PDF na adres 

Stowarzyszenia: konkursrotmanka@wp.pl  

Praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony A4 zapisane czcionką Times New Roman w rozmiarze 

12. 

Kryteria oceniania prac: 

1) Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

2) Twórcze, oryginalne i pomysłowe zrealizowanie tematu. 

3) Troska o kształt artystyczny oraz poprawność językową. 

 

 

Konkurs plastyczny 

Realizacja: 

Uczestnik przekazuje pracę, która będzie odzwierciedlała  osobistą koncepcję artystyczną zgodną 

z tematem: „Być dobrym jak chleb. Karol Wojtyła i wielkie – małe tematy”.  

 

W pracy plastycznej należy odwołać się do wydarzeń z życia naszego patrona, jego nauki oraz 

ukazać wpływ jego postaci na nasze życie i postępowanie.  

Należy nadać pracy własny tytuł. 

 

Wymagania techniczne: 

Pracę należy wykonać w formacie A4. 

 

Technika dowolna, płaska. W przypadku prac wykonanych węglem lub suchym pastelem prosimy o 

utrwalenie rysunku przy pomocy lakieru do włosów. 

 

Prace należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej w Rotmance. 

 

Prace należy opisać na odwrocie wg wzoru: 

Imię i nazwisko: 

Klasa: 

Szkoła: 

Tytuł pracy: 
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Termin: 

Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia (załącznik) należy przekazać wskazaną drogą 

i w określonych formatach do 5 kwietnia 2019 r., do godz. 15.00. 

Prace przekazane po upływie tego terminu nie wezmą udziału w Konkursie. 

 

 

Komisja konkursowa: 

Rozstrzygnięcie Konkursu w kategoriach plastycznej i literackiej dokonają Komisje powołane przez 

Organizatora.  

Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac 

niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu. 

Oceny Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani odwołaniu. 

 

 

Wielki finał: 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 

31 maja 2019 r. Wówczas zostaną wręczone nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz laureatom. 

 

Podczas koncertu finałowego nastąpi również promocja książki z wydrukowanymi pracami 

konkursowymi, wśród których znajdą się prace zwycięzców i laureatów. 

 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają 

one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Karol”  

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz 

przekazania zwycięzcom nagród w Konkursie i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu 

zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 

z organizowaniem Konkursu. 

6. Przedstawiony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej szkoły: 

szkolarot.edupage.org 
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Załącznik – Karta zgłoszenia pracy konkursowej 

 

SZKOLNY KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY 
„Być dobrym jak chleb. Karol Wojtyła i wielkie - małe tematy” 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 

Szkoła / Klasa  
 

Tytuł pracy  
 

 

 

Wykorzystanie nagrodzonych prac i ochrona danych osobowych: 

 

Uczestnik Konkursu, poprzez udział w nim, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele 

związane z organizacją, przebiegiem, promocją Konkursu lub w innych sytuacjach powiązanych 

z postanowieniami „Festiwalu  Talentów im. Karola Wojtyły”. 

 

Autorzy zgłoszonych do Konkursu prac udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez 

Stowarzyszenie. Zgody udzielane są dobrowolnie i bezterminowo (do momentu odwołania). 

 

Pozwolenie obejmuje: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 

tymi kopiami, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

publiczne rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne 

udostępnianie na żądanie, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, prawo 

do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, prawo 

do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 

promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych 

przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych 

lub szkoleniowych, prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich 

do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych 

powyżej polach eksploatacji, korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony 

powyżej. 

 

 

 

         ………………………………………………….. 
         (podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu) 
 


