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Regulamin Parafialnego Konkursu Plastyczno-Literackiego 

„Prymas kardynał Stefan Wyszyński” 

 

CELE 

Konkurs ma na celu: 

1. upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

2. rozbudzanie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań literackich, patriotyczno–religijnych, 

3. kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia, 

4. wyrażanie własnych przeżyć środkami plastycznymi, 

5. wzbogacenie oferty edukacyjnej zajęć szkolnych o zajęcia poświęcone prymasowi kardynałowi 

Stefanowi Wyszyńskiemu, 

6. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze szkół ponadpodstawowych znajdujących się na 

terenie parafii św. Barbary w Tarnobrzegu 

a. Zespół Szkół nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu 

b. Zespół Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu 

c. Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie prac swojego autorstwa do katechetów 

prowadzących zajęcia religii w wyżej wymienionych szkołach. 

Tematyka prac musi być związana z osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 

Kategoria I 

Praca plastyczna: „Kardynał Stefan Wyszyński” – portret Prymasa (uczestnicy wykonują prace 

plastyczne), format dowolny, technika wykonania dowolna, np.: rysunek, malarstwo, grafika itp. 

Dopuszczalny wymiar prac: min. format A – 4, max  100 cm × 70 cm. Każdy uczestnik może złożyć 

jedną pracę. 
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Kategoria II 

Praca literacka: „Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego” – wiersz, bądź proza powinny 

być napisane w języku polskim, w formie elektronicznej  lub czytelnym rękopisie. Praca nie powinna 

przekraczać 2 stron znormalizowanych formatu A – 4.Każda strona musi być oddzielnie podpisana. 

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę 

TERMINY KONKURSOWE 

Ustala się następujące terminy Konkursu: 

1. termin składania prac plastycznych i tekstów literackich : do dnia 20.10.2021 r. do katechetów 

prowadzących zajęcia w szkołach będących na terenie parafii św. Barbary w Tarnobrzegu  

2. zebranie i ocena prac konkursowych przez powołane jury: 21.10. 2021r. 

 

PRACE 

1. Każda szkoła może przekazać dowolną liczbę prac.  

2. Praca powinna być wykonana indywidualnie i ma ukazywać zrozumienie podejmowanego 

tematu. 

3. Każda praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwa i adres 

reprezentowanej szkoły/placówki, imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem telefonicznym. 

4. Prace nie spełniające zasad ujętych w regulaminie, jak również zgłoszone po terminie, nie będą 

brały udziału w konkursie. 

 

KRYTERIA OCENIANIA 

  

1.Oceny prac dokona  jury powołane przez organizatora.  

 

2. Prace będą oceniane w aspekcie:  

 wartości merytorycznej pracy;  

 twórczego i poważnego potraktowania tematu; 

  kreatywności, pomysłowości, oryginalności;  

 walorów językowych i poziomu artystycznego. 

 

3. O wynikach konkursu zostaną powiadomieni laureaci konkursu oraz dyrektorzy szkół, z których 

zostały nadesłane nagrodzone prace. 
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 4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z udziałem jurorów odbędzie się w Kościele parafialnym pw. Św. 

Barbary w Tarnobrzegu pod koniec października. Przewiduje się spotkanie z jurorami, prezentacje 

nagrodzonych oraz wyróżnionych prac. 

Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie. 

 

 ZGŁOSZENIE 

1.Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 

autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego 

typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. 

 

2.Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, podpisane przez uczestnika 

konkursu lub opiekuna prawnego dziecka (Załącznik nr 1). 

 

 Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

  
OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko dziecka/ uczestnika konkursu: ...................................................................................... 

Wiek dziecka/ uczestnika: ...............................................  

Adres szkoły/placówki: 

Numer telefonu szkoły/placówki: 

Imię i nazwisko nauczyciela:  .................................................................................................................. 

1. Osoby nadsyłające prace konkursowe przekazują swoją pracę oraz przenoszą pełne prawa autorskie 

do tej pracy na rzecz Organizatora konkursu. Przyjmują również do wiadomości, że praca 

konkursowa nie podlega zwrotowi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione 

osobom trzecim. 

3. Praca nadesłana na konkurs przechodzi na własność organizatora. 

4. Zwycięskie  prace będą wyeksponowane na wystawie w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu. 

5. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział dziecka w konkursie plastycznym „Prymas kardynał 

Stefan Wyszyński”. 

(czytelny podpis uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna) 

Załącznik nr 1 

(data i miejsce) 


