
 

 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Zanim Karolek został Papieżem. Portret małego Lolka 
 

I. Organizator: 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie.  

II. Patronat honorowy: 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.   

Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. 

III. Patronat medialny: 

Tygodnik Katolicki „Niedziela” 

IV. Adresaci konkursu: 
                   Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu 

częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. 

V. Cele konkursu: 
1. Zachęcanie uczniów do pracy twórczej. 

2. Rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów.  

3. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. 

VI. Warunki regulaminowe: 
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, 

dowolną techniką, zgodnej z tematyką konkursu.  

2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. 

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej. 

4. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione 

są w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

5. Dane ucznia przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia biorącego 

udział w konkursie, pozyskanej przez szkołę/placówkę – wzór załączony jest do karty zgłoszenia.   

VII. Termin składania prac: 
Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 

126/130, w terminie do 16.11.2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.  

VIII. O rozstrzygnięciu konkursu oraz wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani 

drogą elektroniczną i telefoniczną. 

IX. Jury: 
1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. W skład komisji wchodzą 4 osoby. 

3. Decyzja komisji jest niepodważalna. 

X. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.  
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: 

eksponowania na wystawie zorganizowanej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; używania skanów i fotografii prac do 

zorganizowania wirtualnej wystawy udostępnionej poprzez stronę internetową biblioteki i fanpage 

biblioteki na Facebooku oraz jako załącznik do podsumowania konkursu w serwisach internetowych 

i prasie. 

XI. Kontakt: 
Anna Dąbrowska                       dabrowska@womczest.edu.pl          tel.  0343606004 w.250 

mailto:dabrowska@womczest.edu.pl

