
 

                                                     
 

Na początku Ojczyzna 

jest blisko 

na wyciągnięcie ręki 

T. Różewicz „Oblicze ojczyzny” (fragment) 

 

Zaproszenie do udziału w V edycji  

Gminnego Konkursu  

im. o. Jana Góry  

pn. „Mój Zakliczyn - Moja Gmina” 
 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Stróżach zapraszają do wzięcia udziału w V edycji Gminnego Konkursu  

im. o. Jana Góry „Mój Zakliczyn – Moja Gmina” 
 

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu pandemii 

i ograniczeniem działalności szkół i placówek oświatowych konkurs „Mój Zakliczyn – Moja 

Gmina” nie mógł odbyć się w planowanym wcześniej terminie i został przesunięty. 

Niebawem będziemy obchodzić 42 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na papieża, dlatego 

też dla uczczenia tego wydarzenia zdecydowaliśmy się w najbliższym czasie przeprowadzić 

zaplanowany wcześniej konkurs i ponowie skierować do dzieci przedszkolnych, wszystkich 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaproszenia do wzięcia udziału w V 

edycji Gminnego Konkursu „Mój Zakliczyn – Moja Gmina”, którego hasło przewodnie 

brzmi: „Św. Jan Paweł II – patron mojej małej Ojczyzny”.  

Zadania konkursowe zostały podzielone na pięć kategorii wiekowych, a ich 

głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania sylwetką i nauką Papieża Polaka. 

Na laureatów konkursu w każdej kategorii czekają nagrody rzeczowe. Więcej informacji na 

temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie. 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia! 

  

Organizatorzy 



 

Cele konkursu: 

 

- zainteresowanie osobą i nauczaniem patrona Zakliczyna św. Jana Pawła II; 

- uczczenie 100. Rocznicy urodzin oraz 42 rocznicy wyboru papieża św. Jana Pawła II; 

- kształtowanie szacunku do małej ojczyzny oraz najbliższego regionu; 

- wzmocnienie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości; 

- rozwijanie uzdolnień oraz pasji artystycznych i literackich; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki 

i literatury; 

- wykorzystanie prac do promocji Gminy, promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli oraz 

szkół i przedszkoli.  

 

Regulamin Gminnego Konkursu 

„Mój Zakliczyn - Moja Gmina” 

 

§1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn we współpracy ze  

Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Stróżach. 

2. Konkursowi patronuje Parafia pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie. 

3. Konkurs przeprowadza Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

konkursu. 

4. Więcej informacji dotyczących organizacji, przebiegu i wyników Konkursu uzyskać 

można pod numerem telefonu: 14 665 50 69. 

 

§2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Zakliczyn.  

 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu kategoriach wiekowych: 

I kategoria: dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

II kategoria: dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

III kategoria: dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych 
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IV kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych 

V kategoria: młodzież ze szkół ponadpodstawowych 

 

3. Każda szkoła/przedszkole może zgłosić do Konkursu tylko po jednej pracy z danej 

klasy/danego oddziału po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji. Przesłanie pracy jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie. 

 

4. Prace konkursowe powinny spełniać kryteria określone w załącznikach do niniejszego 

regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 – oddziały przedszkolne 

b) Załącznik nr 2 – klasy I-III szkół podstawowych 

c) Załącznik nr 3 – klasy IV-VI szkół podstawowych 

d) Załącznik nr 4 – klasy VII-VIII szkół podstawowych 

e) Załącznik nr 5 – szkoły ponadpodstawowe 

 

5. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane 

i przedstawiane na innych konkursach, powinny być wykonane własnoręcznie przez 

uczniów pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica i potwierdzone przez nauczyciela jako 

samodzielne.  

 

6. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz Organizatora zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w celu m.in. publikacji w 

wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, a także w Internecie. 

 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.  Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). 

 

8. Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

Organizatora. 
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9. Każda praca konkursowa powinna być opisana w następujący sposób (metryczka załącznik 

nr 6a): 

Przedszkola i szkoły: 

✓ Nazwa szkoły/przedszkola  

✓ Imię i nazwisko autora 

✓ Klasa/grupa  

✓ Tytuł pracy 

✓ Imię i nazwisko opiekuna  

 

10. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział ucznia 

w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6b oraz 6c). 

 

11. Komisja konkursowa przyzna po trzy miejsca dla najlepszych prac spełniających określone 

kryteria w każdej grupie wiekowej. 

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatorów konkursu: 

www.spstroze.pl, https://www.facebook.com/szkolapodstawowawstrozach/, 

www.zakliczyn.pl. 

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania wystawy pokonkursowej. Prace 

konkursowe zostaną wyeksponowane w kościele pw. św. Idziego Opata w Zakliczynie 

 

13. O terminie dostarczenia prac decyduje data ich wpływu do Organizatora. Koszty przesyłki 

nie podlegają zwrotowi. 

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac. 

 

15. Ze względu na panujący w Polsce stan pandemii nie przewiduje się zorganizowania gali 

finałowej konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród laureatom. Nagrody zostaną 

rozesłane do szkół.  

 

16. Przystępując do Konkursu, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin. 

 

 

 

http://www.spstroze.pl/
https://www.facebook.com/szkolapodstawowawstrozach/
http://www.zakliczyn.pl/
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§3 Przebieg i harmonogram Konkursu 

 

TERMIN WYDARZENIE 

do  

30.09.2020 r. 

Szkoły i przedszkola przeprowadzają eliminacje wewnętrzne 

do  

07.10.2020 r. 

Przesłanie wybranych w trakcie eliminacji wewnętrznych prac na adres:  

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stróżach 

Stróże 88 

32-840 Zakliczyn 

e-mail: konkursyspstroze@gmail.com 

do  

12.10.2020 r. 

Powołanie Gminnej Komisji Konkursowej i ocena prac zgłoszonych do 

Konkursu 

do  

15.10.2020 r. 

Ogłoszenie wyników konkursu i ich publikacja na stronach 

internetowych www.zakliczyn.pl, www.spstroze.pl, 

www.zakliczyninfo.pl  

do 

16.10.2020 r. 

Rozesłanie nagród 

Wystawa pokonkursowa 

 

 

 

 

 

 

mailto:konkursyspstroze@gmail.com
http://www.zakliczyn.pl/
http://www.spstroze.pl/
http://www.zakliczyninfo.pl/
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Załącznik nr 1  

 

KATEGORIA I - dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

 

RODZAJ PRACY: 

Praca plastyczna 

 

FORMA PRACY: 

Praca grupowa, zespołowa 

 

ZADANIE KONKURSOWE: 

Dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wykonują wspólnie na zajęciach pracę 

plastyczną nawiązującą do hasła przewodniego konkursu oraz nadają jej tytuł. Do pracy 

należy również dołączyć uzupełnioną metryczkę (załącznik nr 6a) oraz zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik 6b). 

 

FORMAT PRACY: 

Brystol formatu A1 

 

TECHNIKA PLASTYCZNA: 

Dowolna płaska bez użycia materiałów sypkich 

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

Wiarygodność wykonania. 

Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

Zachowanie formatu. 

Estetyka wykonania pracy. 

Pomysłowość, kreatywność, oryginalność. 

Ogólny wyraz artystyczny. 
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Załącznik nr 2 

 

KATEGORIA II - uczniowie z klas I-III szkół podstawowych 

RODZAJ PRACY: 

Praca plastyczna 

 

FORMA PRACY: 

Praca indywidualna 

 

ZADANIE KONKURSOWE: 

Uczniowie z klas I – III wykonują samodzielnie na zajęciach lub w domu pracę plastyczną 

przedstawiającą projekt pocztówki oraz nadają jej tytuł. Do pracy należy również dołączyć 

uzupełnioną metryczkę (załącznik 6a) oraz zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na 

udział dziecka w konkursie (załącznik 6b). 

 

FORMAT PRACY: 

Blok techniczny formatu A4 

TECHNIKA PLASTYCZNA: 

kredka 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

Zachowanie formatu. 

Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

Wiarygodność wykonania. 

Estetyka wykonania pracy. 

Pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 

Wartość merytoryczna. 

Poprawność warsztatowa. 

Ogólny wyraz artystyczny. 
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Załącznik nr 3 

 

KATEGORIA III - uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych 

 

RODZAJ PRACY: 

Praca plastyczna 

 

FORMA PRACY: 

Praca indywidualna 

 

ZADANIE KONKURSOWE: 

Uczniowie z klas IV – VI wykonują samodzielnie na zajęciach lub w domu pracę plastyczną 

przedstawiającą projekt znaczka pocztowego oraz nadają jej tytuł. Znaczek powinien 

nawiązywać do hasła przewodniego konkursu: „Św. Jan Paweł II patron mojej małej 

Ojczyzny”. Do pracy należy również dołączyć uzupełnioną metryczkę (załącznik 6a) oraz 

zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik 6b). 

 

FORMAT PRACY: 

Blok techniczny formatu A5 

TECHNIKA PLASTYCZNA: 

Kredka 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

Zachowanie formatu. 

Estetyka wykonania pracy. 

Pomysłowość, oryginalność, kreatywność. 

Różnorodność użytych technik plastycznych. 

Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

Ogólny wyraz artystyczny. 
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Załącznik nr 4 

 

KATEGORIA IV - uczniowie z klas VII-VIII szkół podstawowych  

 

RODZAJ PRACY: 

Praca literacka 

 

FORMA PRACY: 

Praca indywidualna 

 

ZADANIE KONKURSOWE PRACA LITERACKA: 

Uczniowie klas VII – VIII redagują utwór liryczny (wiersz) dowolny pod względem 

gatunkowym i wersyfikacyjnym oraz nadają mu tytuł. Tematyka utworów powinna 

nawiązywać do hasła przewodniego konkursu: „Św. Jan Paweł II patron mojej małej 

Ojczyzny” 

FORMAT PRACY LITERACKIEJ: 

Prace należy zapisać w formie pliku elektronicznego pdf i przesłać na adres 

konkursyspstroze@gmail.com 

Utwór nie może przekraczać 1 strony (około 30 wierszy na stronie) formatu A4, czcionka 

Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe ustawienie 

w programie Word). 

Wiersz powinien być podpisany pseudonimem artystycznym oraz zawierać dołączoną do 

niego i uzupełnioną metryczkę (załącznik nr 6a). Do pracy należy również dołączyć zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik 6b). 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

twórczy charakter utworu 

poprawność stylistyczna i językowa 

walory literackie 

zgodność z mottem przewodnim, tematyką konkursu 

oryginalność i samodzielność 

ogólny wyraz artystyczny. 

 

mailto:konkursyspstroze@gmail.com
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Załącznik nr 5 

 

KATEGORIA V - uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

RODZAJ PRACY: 

Praca literacka 

 

FORMA PRACY: 

Praca indywidualna 

 

ZADANIE KONKURSOWE PRACA LITERACKA: 

Uczniowie szkół średnich redagują pracę literacką w formie epickiej, której tematyka 

powinna dotyczyć wpływu nauki św. Jana Pawła II na ich życie oraz nadają jej tytuł.  

FORMAT PRACY LITERACKIEJ: 

Prace należy zapisać w formie pliku elektronicznego pdf i przesłać na adres 

konkursyspstroze@gmail.com 

 

Praca nie może przekraczać 1 strony (około 30 wierszy na stronie) formatu A4, czcionka 

Times New Roman 12-13 pkt., interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm (standardowe ustawienie 

w programie Word). 

Praca powinna być podpisana pseudonimem artystycznym, zawierać tytuł oraz dołączoną 

 i uzupełnioną metryczkę (załącznik nr 6a). Do pracy należy również dołączyć zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie (załącznik 6b). 

 

 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

twórczy charakter utworu 

poprawność stylistyczna i językowa 

walory literackie 

zgodność z mottem przewodnim, tematyką konkursu 

oryginalność i samodzielność 

ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

mailto:konkursyspstroze@gmail.com
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Załącznik nr 6a 

Proszę nakleić na odwrocie pracy konkursowej 

 

METRYCZKA 

 

Nazwa szkoły/przedszkola  

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko autora 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Klasa/grupa  

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Tytuł pracy 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna  

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
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Załącznik nr 6b 

Proszę nakleić na odwrocie pracy konkursowej 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA  

ORAZ PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH  

W GMINNYM KONKURSIE „Mój Zakliczyn – Moja Gmina” 

 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię/imiona i nazwisko dziecka)  

oświadczam, że zgodnie z obowiązkiem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. rok 2018 poz. 1000) wyrażam wobec Organizatora konkursu „Mój Zakliczyn – Moja 

Gmina” następujące zgody:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (w zakresie: imię, nazwisko, 

szkoła, klasa), wykonanych prac  oraz ew. publikowanie informacji o moim dziecku i prac, które wykona oraz 

wykorzystanie w/w do promocji Konkursu poprzez media lokalne, regionalne, strony internetowe i portale 

społecznościowe, w tym strony internetowe spstroze.pl i zakliczyn.pl, oraz umieszczenie w/w w materiałach 

promocyjnych i publikacjach na zlecenie i na rzecz Organizatora. 

2. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest moje dziecko 

i samodzielnie ją wykonało. 

Pouczenie:  

W/w oświadczenie zawarte w punktach od 1 do 2 powyżej jest ważne zarówno podczas realizacji konkursu „Mój Zakliczyn – 

Moja Gmina - edycja 2020”, jak również po jego zakończeniu, do momentu ewentualnego złożenia oświadczenia w 

przedmiocie wycofania jednej/ wszystkich w/w zgód. Wyrażenie każdej z w/w zgód jest dobrowolne. Brak choćby jednej z w/w 

zgód opisanych w punktach od 1do 3 uniemożliwia udział w w/w konkursie.  

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Organizator Konkursu tj. Szkoła 

Podstawowa im. T. Kościuszki w Stróżach  

Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego 

o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz 

jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający 

z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji (dot. laureatów konkursu).  

Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.  

Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Data …………………………… podpis ………………………………….. 


