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REGULAMIN  
wojewódzkiego i diecezjalnego konkursu plastycznego 
na „Kartkę Wielkanocną z Prymasem Stefanem Kard. Wyszyńskim” 

w 120. rocznicę jego urodzin i 40. rocznicę śmierci 
 

• I Cele konkursu 
 

Celami konkursu są: 
1. Aktywizowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej. 
2. Poznanie życia, nauczania i działalności Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
3. Inspirowanie do poszukiwania odpowiedzi na pytania związane z wiarą. 
4. Podniesienie rangi wydarzenia, jakim jest najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym, 

czyli Wielkanoc. 
  

• II Organizator konkursu 
 

1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Gaudium et Spes w Biłgoraju oraz Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 
Biłgoraju 

2. Adres organizatora:  
Fundacja Gaudium et Spes, ul. Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj 

3. Osoba udzielająca informacji na temat konkursu: ks. Krystian Bordzań, 
fundacjages@gmail.com 

  

• III Założenia organizacyjne 
  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z terenu 
województwa lubelskiego i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.  

2. Nagrody zostaną wręczone w 4 kategoriach: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła 
podstawowa klasy IV-VI, szkoła podstawowa klasy VII-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej 

oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest 
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace. 
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 

plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym 
graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy 
plastyczne płaskie. 

8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny, a także 
w formacie elektronicznym (JPG). 

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu: powinna być związana z 
życiem, nauczaniem czy działalnością Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 
być nośnikiem wartości katolickich związanych ze Świętem Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni 
dzieci i młodzieży. 
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11. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny „Kartka 
Wielkanocna” należy umieścić pracę opisaną wg następującego wzoru:  
- imię i nazwisko, klasa,  
- tytuł i krótki opis pracy (technika wykonania, koncepcja),  
- nazwa szkoły/adres,  
- imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego lub nauczyciela, telefon kontaktowy, mail 
(w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności 
prawnych). 

Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone 
w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word; 

1. klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 poniższego 
regulaminu), 

2. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła wraz z datą i własnoręcznym podpisem 
uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego; d. w przypadku osób niepełnoletnich lub 
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, 
o których mowa w ust. 11 lit. b i c, 3 w imieniu uczestników podpisują rodzice lub 
opiekunowie prawni. Oświadczenia te stanowią jednocześnie zgodę na udział podopiecznego 
w konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać to samo oświadczenie 
zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem). 
(załącznik nr 2 poniższego regulaminu). 

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

4. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 
5. Prace należy przesłać do 24 marca 2021 roku na adres:  

Fundacja Gaudium et Spes, ul. Poniatowskiego 42, 23-400 Biłgoraj lub na adres e-
mail fundacjages@gmail.com, 

lub 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Biłgoraju, ul. 3 Maja 3, 23-400 Biłgoraj lub na adres e-mail 

sekretariat@sp1.lbl.pl. 
 

• IV Nagrody główne 
 

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii: pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30 marca 2021 roku na stronach 
internetowych organizatorów: www.fundacjages.pl i  www.sp1.lbl.pl  

3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
  

• V Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 
konkursu. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 


