
 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„ANIOŁ WOLNOŚCI” 

Patronat nad konkursem obj ął ksi ądz Biskup Ryszard Kasyna 

ZKiW im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie z Parafią p.w.św. Marcina w Starej Kiszewie 

ogłasza konkurs pt: „Anioł Wolności” 

Do udziału zapraszamy wszystkie szkoły noszące imię Jana Pawła II z Diecezji 

Pelplińskiej. 

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału: Cecylia Choma, Zofia Więcławska. 



CELE KONKURSU 

 

 

 

1. Uczczenie odzyskania niepodległości i zwrócenie uwagi na obecność 

aniołów w dziejach Polski i życiu człowieka. 

2. Przybliżenie wartości religijnych i historycznych.  

3. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci          

i młodzieży.  

4. Kształtowanie poczucia estetyki. Doskonalenie sprawności 

manualnych i uwrażliwienie na duchowe aspekty zycia. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i klasy 

trzeciej gimnazjum diecezji pelplińskiej.  

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe 

KATEGORIA I – KL. I-IV  

KATEGORIA II – KL. V-VIII 

KATEGORIA III – KL. III Gimnazjum. 

3. Uczestnicy przygotowują autorskie (tj. samodzielne, według własnego 

projektu) prace plastyczne- rysunki format (A3 i A4), prace przestrzenne, 

technika dowolna i wykorzystany rodzaj materiałów dowolny(bez użycia 

gotowych elementów dekoracyjnych). Wszystkie prace obowiązkowo 

nawiązują do roli duchowego wsparcia Aniołów w walkach 

niepodległościowych.  

4. Każda szkoła przysyła maksymalnie po trzy prace z każdej kategorii.  



5. Prace (wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym) należy złożyć 

osobiście lub przesłać w terminie do 30 listopada 2018 r. do ZKiW 

w Starej Kiszewie na adres: 

 

Zespół Kształcenia i Wychowania  

im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie 

                                    ul. Tysiąclecia 25 

                                  83-430 Stara Kiszewa 

 

NAGRODY 

 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatorów. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: 

oryginalność i estetykę, pomysłowość, różnorodność materiałów 

wykorzystanych           do wykonania pracy konkursowej.  

2. Dla laureatów Konkursu Organizatorzy przygotowali atrakcyjne 

nagrody i wyróżnienia.  

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac 

laureatów w celu wykorzystania do wykonania wystawy pokonkursowej. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 grudnia 2018r. drogą mailową, 
natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Hali sportowej 

w Starej Kiszewie dnia 17 grudnia 2018r. w obecności zaproszonych gości. 

Informacje o laureatach zostaną również zamieszczone na stronie ZKiW 

Stara Kiszewa. Pozostałe prace konkursowe będą do odbioru w dniu 

wręczenia nagród.  

 

 

 

 



PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że 

przysługuje im pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do 

nadesłanych prac konkursowych i że prace konkursowe ( ich treść i forma) 

nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr 

osobistych, a także, że przedmioty materialne, z których wykonano prace 

konkursowe stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu 

i dołączeniu karty zgłoszenia akceptują warunki regulaminu Konkursu -

wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie projektu w prasie 

i Internecie. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych: 

1. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych innym podmiotom 

niż na podstawie przepisów prawa. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, 

w szczególności: 

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

b. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 

 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności 

służącejinspirowaniu i promowaniu edukacji plastycznej i religijnej. 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu i poprawiania 

swoich danych osobowych. 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

2. Prace laureatów zostaną wyeksponowane.  

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu. 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że 

przysługuje im pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do 

nadesłanych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) 

nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr 

osobistych, a także, że przedmioty materialne, z których wykonano prace 

konkursowe stanowią wyłącznie własność danego Uczestnika Konkursu. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie projektu do Konkursu 

i dołączeniu karty zgłoszenia akceptują warunki regulaminu Konkursu-

wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie projektu w prasie 

i Internecie. 

 

 


