
Konkurs literacko – plastyczny z okazji PATROCINIUM 

„Św. Józef Kalasancjusz dzisiaj na Wieczystej” 

  

REGULAMIN 

Konkurs na opowiadanie z ilustracjami w dowolnej ilości. 

Dokończ opowiadanie: „Św. Józef Kalasancjusz udał się w podróż do Polski, pięknego kraju leżącego 
na Wisłą. Dotarł do Krakowa, jego dawnej stolicy. Na dworcu wsiadł do tramwaju  

i pojechał w kierunku Nowej Hutu. Nagle dostrzegł wysoki ceglany kościół, postanowił szybko wysiąść 

z tramwaju i pójść w jego kierunku….”  i zilustruj je.` 

• TERMINY: 

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia  25 listopada 2020 roku do parafii Matki Bożej Ostrobramskiej lub Centrum Kultury Calasanz 

Kraków – Wieczysta ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków 

  

• ORGANIZATOR: 

Centrum Kultury Calasanz Kraków – Wieczysta 

Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej 

Ul. Meissnera 20 

31-457 Kraków 

tel. 604 269 411 

www.calasanz.wieczysta.pijarzy.pl 

calasanz.wieczysta@gmail.com 

   

• UCZESTNICY: 

Konkurs skierowany jest do dzieci z rodzicami, parafian i sympatyków. 

Rodzice piszą opowiadanie, a dzieci ilustrują je. 

  

• CELE: 

• Zaangażowanie całej rodziny 

• Przybliżenie osoby św. Józefa Kalasancjusza 

• Rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych 

• Kształtowanie postaw literackich 

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci 

 



• WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Terminowe złożenie prac (data wpływu pracy) 

• Opowiadanie ma być umieszczone na jednej stronie kartki A4 

• Technika plastyczna dowolna, praca płaska, format:  A3 (29,7 x 42,0 cm) 

• Metryczkę identyfikacyjną prosimy przykleić na odwrocie opowiadania 

• Wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci 

• Jedna rodzina może nadesłać maksymalnie 1 pracę (ilość prac plastycznych ilustrujących 
opowiadanie jest dowolna) 

• Prace zniszczone, zrolowane oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie 

będą podlegały ocenie jury! 

  

• KRYTERIA OCENY: 

• Walory artystyczne 

• Oryginalność pomysłu i formy 

• Estetyka pracy 

• Samodzielność wykonania 

  

• POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Dane osobowe uczestników konkursu pt. „„Św. Józef Kalasancjusz dzisiaj na Wieczystej” podlegają 

ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy – Centrum Kultury 

Calasanz Kraków – Wieczysta oraz Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, Ul. Meissnera 20, 31-457 
Kraków 

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu 

wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Zwycięzców. Dane osobowe 
Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być 

publikowane na stronach internetowych Organizatorów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących 

w konkursie – przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka oraz ich 

poprawiania i usunięcia. 

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu . 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 listopada 2020 r. po Mszy Świętej o godzinie 

18.00. 

Wyróżniające się prace zostaną opublikowane na fanpage i stronie Centrum Kultury Calasanz i Parafii 

Matki Bożej Ostrobramskiej oraz w gazetce parafialnej Głos Ostrej Bramy. 

 Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatorów. 



METRYCZKA do konkursu „Św. Józef Kalasancjusz dzisiaj na Wieczystej” 

 

 

Dane uczestnika Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

 

Imię, nazwisko i wiek autora  

(wypełnić drukowanymi literami): 

Opowiadania: 

……………………………..………………………. 

 

Prac plastycznych: 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

 

 

telefon kontaktowy: 

 

……………………………………..………………. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka/dzieci………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. w celach realizacji konkursu zgodnie 

z jego założeniami oraz opublikowania informacji o wynikach.  

                                                       ……………………………………….. 
                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej parafii Matki 

Bożej Ostrobramskiej i Centrum Kultury Calasanz oraz na fanpage Parafii  

i Centrum na Facebooku  zdjęć z imprezy finałowej konkursu. 

  

                                                       ……………………………………….. 
                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu, który 

rozumiem i akceptuję. 

 

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

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Oświadczam, że ja i moje dziecko/dzieci …………………………………………………. 

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

………………………………………….. jesteśmy autorami prac i nie naruszamy praw 

autorskich i majątkowych osób trzecich 

 

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

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mbostrobramska.pl 

http://www.mbostrobramska.pl/


 

 

 


