
 

 

 

 

„Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, 
którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej” 

(Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.) 
 

„JAN PAWEŁ II - PODRÓŻE” 

Konkurs plastyczny z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Gdów – Zbigniewa Wojasa 
 
Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II, 
18.05.2020 roku przypada 100. rocznica jego urodzin. Pragniemy w tym konkursie 
podkreślić rolę papieża Jana Pawła II jako wielkiego patrioty, pielgrzyma i naszego 
Rodaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Dla 
nas, Polaków, jego pontyfikat ma więc znaczenie szczególne, dlatego pragniemy jego 
wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – PODRÓŻE” 

§ 1 
Organizator: 

Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel. 12 251 43 67  
 

§ 2 
Cele konkursu 

1. Uczczenie poprzez uczestnictwo w konkursie wydarzenia jakim jest 100-lecie 
urodzin Papieża Jana Pawła II. 

2. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II. 
3. Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, 

wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego 
cywilizacji miłości i pokoju. 

4. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II, jego pielgrzymowania do Polski i 
do innych krajów, nie tylko katolickich. 

5. Przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata. 
6. Budowanie więzi łączącej wszystkich Polaków. 
7. Stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej upamiętniającej ważne chwile dla   

wszystkich Polaków. 
8. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności, kształtowanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 
9. Konfrontacja twórczości dziecięcej i dorosłej i tworzenie artystycznych relacji 

pokoleń. 
10. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach. 

 



 

 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy Gdów. 
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie 

z pielgrzymowaniem i podróżowaniem Ojca św. Jana Pawła II. Oczekujemy na 
prace konkursowe wykonane w technikach: rysunek, malarstwo, kolaż, pastel, 
grafika, rzeźba, ceramika, instalacja, haft itd., z wyjątkiem technik zawierających 
elementy sypkie spożywcze. 

3. Kategorie uczestników to: 
a. dzieci w wieku 3 - 6 lat, 
b. dzieci w wieku 7 - 10 lat, 
c. młodzież w wieku 11 do 15 lat, 
d. młodzież - szkoły średnie, 
e. dorośli, 
f. osoby niepełnosprawne. 

 
4. Forma płaska dla kat. wiekowych a i b (format A4), dla kategorii c, d, e i f (format 

A3). Prace mogą mieć dowolną formę twórczą np. obraz, komiks, plakat, makieta 
lub inne. Formy przestrzenne nie powinny przekraczać 100 cm x 100 cm.  

5. Zgłoszona praca musi być oznaczona tytułem, kategorią i zawierać dane 
osobowe: imię i nazwisko, wiek oraz nr telefonu. Jeśli praca będzie wykonywana 
w szkole pod okiem nauczyciela prosimy o podanie nazwy szkoły lub placówki 
delegującej, klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego. 
Dane prosimy umieścić na metryczce (która stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu i stanowi jednocześnie zgłoszenie). Każdy uczestnik może 
przedstawić na konkurs 2 prace. 

6. Skany lub zdjęcia prac wraz z metryczką prosimy przesyłać drogą mailową na 
adres: konkursy@ck.gdow.pl z dopiskiem Jan Paweł II do dnia 30.04.2020 r. 

7. Oryginały prac przyjmowane będą w terminie 4-8 maja 2020 r. jeśli sytuacja w 
kraju na to pozwoli. Jeśli nie, konkurs odbędzie się online, a wyniki konkursu 
wraz z prezentacją prac zostaną zamieszczone na stronie Organizatora 
www.ck.gdow.pl. 

 
 

§ 4 
Kryteria oceny 

1. Prace oceniać będzie powołana na tę okazję przez Organizatora konkursu 
komisja, uwzględniając: zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję 
twórczą, pomysłowość, kompozycję, ekspresję, a także estetykę wykonania. 

2. Jeśli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli prace konkursowe zostaną 
zebrane i wyeksponowane w Centrum Kultury w Gdowie, 17 maja, o godz. 
17.00, wówczas odbędzie się uroczystość obchodów 100 urodzin Ojca św. Jana 
Pawła II, koncert, wernisaż wystawy i wręczenie nagród. 

3. Prace konkursowe można będzie odebrać po wystawie od 10 czerwca 2020 r. 
 



 

 

§ 5 
Nagrody 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
§ 6 

Uwagi końcowe 
1. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w folderze 
okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury w Gdowie, w prezentacji 
multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury w 
Gdowie oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom trzecim. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w 
publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, 
wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z konkursem „Jan Paweł II 
- Podróże”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie 
pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 

3. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji             
w Internecie w momencie ich przesłania przechodzą na rzecz Centrum Kultury 
w Gdowie. 

 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.   
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z 
którym można kontaktować się pod adresem: rafal.iodo@tlen.pl.  
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i 
sporządzenia relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie 
na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy. 
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie: 
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku, 
- zapowiedzi konferansjerskich, 
- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci 
informacji pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, 
telewizja). 
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń.   
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo 
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 
udziału w konkursie. 
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. 
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych. 

 



 

 

 
Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „Jan Paweł II - Podróże” 
 
 

4. METRYCZKA - ZGŁOSZENIE 

TYTUŁ PRACY  

 

KATEGORIA WIEKOWA  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 
KONKURSU 

 

WIEK/KLASA/GRUPA 
PRZEDSZKOLNA 

 

NAZWA 
SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ŚWIETLICY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

TELEFON ORAZ E-MAIL  

 

 

 
 
 


