
Regulamin 

Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Siedlisk i Biesnej 

„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej parafii" 

 

I. Tytuł: Konkurs Plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej parafii" 

 

II. Organizatorzy: 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Siedliskach 

 Parafialny Zespół Synodalny 

we współpracy z : 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej 

 Parafialny Oddział Caritas Diecezji Tarnowskiej 

 

III. Cele edukacyjne: 

 zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w 

rodzinnej parafii, 

 krzyże, kapliczki i figurki jako małe budowle architektury sakralnej, 

 krzyż jako symbol odkupienia ludzi – poznanie symboliki krzyża,  

 krzyż, kapliczka i figurka jako miejsce zgromadzenia społeczności lokalnej podczas 

nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól, wyprowadzenia zmarłych, 

 rozwijanie twórczego myślenia u dzieci i młodzieży, 

 pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży. 

 

IV. Sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym ustalania i ogłaszania wyników: 

Konkurs składa się z jednego etapu i jest przeprowadzany w trzech kategoriach:  

 klasy 1 – 3 

 klasy IV – VI 

 klasy VII – VIII i młodzież gimnazjalna. 

 

Uczestnicy konkursu przygotowują prace zgodnie z tematyką, techniką plastyczną, 

formatem i kategoriami wiekowymi.  

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę pracy wg wzoru (załącznik nr 1) i nakleić na 

odwrocie pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

Termin oddania prac – 21 grudnia 2018r. (piątek). Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 



terminie do 31 stycznia 2019r. 

Prace należy składać w szkołach. Nauczyciele katechezy odpowiedzialni za zebranie prac  

konkursowych w szkołach:  

szkoła w Siedliskach – ks. Paweł Zawiślan, szkoła w Biesnej – p. Józef Orłowski. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronach internetowych organizatorów. 

Organizatorzy przygotowują wystawę prac. 

Etap finałowy kończy się uroczystą galą, o której miejscu i terminie uczestnicy zostaną 

powiadomieni w stosownym czasie. 

Podsumowania etapu finałowego dokonuje przewodniczący komisji konkursowej podczas 

uroczystej gali w dniu finału. 

 

V. Zakres wiedzy i umiejętności. 

Praca plastyczna przedstawiająca ujęcie tematu a więc kapliczkę, krzyż, figurę przydrożną 

znajdującą się na terenie parafii dowolną techniką plastyczną w formacie płaskim nie 

większym niż A3 i nie mniejszym niż A4 lub przestrzenną 3D. 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę i powinna być ona samodzielna. 

Prace niesamodzielne będą eliminowane z konkursu.  

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach – miejsce I, II, III oraz osoby 

wyróżnione – otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

VI. Tryb pracy komisji na poszczególnych stopniach: 

 komisję konkursową powołuje ks. proboszcz parafii a zarazem przewodniczący 

Parafialnego Zespołu Synodalnego 

 do składu komisji należy powołać przynajmniej dwóch nauczycieli, wśród nich 

nauczyciel religii i plastyki 

 komisja sporządza protokół i w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu 

przesyła go organizatorom.  

 

IX. Przepisy końcowe: 

 Uczniowie - autorzy prac oraz ich opiekunowie i ich rodzice mają prawo wglądu do 

prac i protokołu. 

 Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą 

zwracane. 



 Organizator konkursu ma prawo do bezpłatnej reklamy prac w wystawie 

pokonkursowej, katalogu, w prasie, telewizji i Internecie oraz przekazanie innym 

podmiotom w celu popularyzacji konkursu, a także realizacji innych działań 

statystycznych. 

 Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy. 

 Organizatorzy mają prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 

 Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy.  

 Szczegółowe informacje (regulamin, protokół, zgody na przetwarzanie danych, 

wyniki konkursu) zostaną zamieszczone na stronach szkół i parafii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1 - metryczka pracy 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej parafii" 

 
KATEGORIA WIEKOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY  

TYTUŁ PRACY  

WIEK AUTORA  

NAZWA I ADRES SZKOŁY   

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na udział dziecka w konkursie 

Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka ........................................................ brał/brała udział w 

Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży Siedlisk i Biesnej 

„Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej parafii" 

…………………………..………..…………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez organizatora konkursu 

Niniejszym 

❑ wyrażam zgodę  ❑ nie wyrażam zgody  

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

przez organizatorów konkursu wskazanych w regulaminie 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 
1) Administratorem danych osobowych są w/w szkoły zw. dalej administratorem 

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
2016/679; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom,  
4) posiada Pani/Pan: 

▪ prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679, 

▪ prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

▪ prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 

▪ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane 
są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 

6) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

7) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania 
wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 

8) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 


