
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

SŁOWA TISCHNERA 

Organizatorzy: 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Krakowie 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z  terenu całej  Polski. 

 

Cel konkursu: 

 Popularyzacja nauki  ks. Józefa Tischnera wśród dzieci i młodzieży. 

 Upowszechnianie wartości głoszonych przez ks. Tischnera. 

 Rozwój talentów artystycznych. 

 Szerzenie postawy otwartości na drugiego człowieka. 

 

Zadanie konkursowe: 

Zadaniem uczestników będzie stworzenie kampanii reklamowej „Dobro wokół nas”. Praca 

powinna być zainspirowana słowami ks. prof. Józefa Tischnera: Powołaniem człowieka jest 

tworzenie dobra.  

Temat konkursu można zrealizować w wybranej przez uczestnika  formie:  

- pracy plastycznej (wykonanie plakatu reklamowego)  

- video (przygotowanie reklamy telewizyjnej). 

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria 1 - klasy I-III 

 Kategoria 2  - klasy IV-VI 

 Kategoria 3 -  klasy VII-VIII 

 

Praca plastyczna – kategorie wiekowe 1, 2, 3 

 Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4. 

 Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej (rysunek kredkami, farby, 

wyklejanka, pastele, techniki łączone). 

 Praca powinna mieć jasny przekaz i posiadać wszystkie cechy charakterystyczne dla 

reklamy, slogan, elementy perswazji, zwięzłość i oryginalność. 



 Jury, oceniając prace, weźmie  pod uwagę pomysłowość autora,  przekaz zgodny z tematem 

konkursu oraz estetykę pracy. 

 Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i 

klasę oraz imię  i nazwisko opiekuna (proszę o użycie liter drukowanych). 

Praca multimedialna - kategorie wiekowe 2, 3 

 Praca powinna być przesłana organizatorom w formie nagrania na płycie CD, w formacie  

MP4, AVI lub MOV. 

 Plik powinien być  nazwany imieniem i nazwiskiem autora oraz skrótową nazwą szkoły np. 

Jan Kowalski, SP 40, Łęczna. 

 Praca powinna mieć jasny przekaz i posiadać wszystkie cechy charakterystyczne dla 

reklamy, slogan, elementy perswazji, zwięzłość i oryginalność. 

 Jury, oceniając prace, weźmie  pod uwagę pomysłowość autora oraz przekaz zgodny                       

z tematem konkursu. 

 Każda praca powinna zawierać na opakowaniu płyty imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły                    

i klasę oraz imię i nazwisko opiekuna, (proszę o użycie liter drukowanych). 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

 Nadesłane prace plastyczne muszą być w całości wykonane przez uczestnika. 

 Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu prac plastycznych 

niezwiązanych z tematem, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub 

obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawo autorskie oraz przesłane poza 

terminem. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania, eksponowania 

i publikowania nagrodzonych prac. 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik 

nr 1 do regulaminu) 

 Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 1 marca 2021 r. na podany 

adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Biblioteka Szkolna 

ul. Goszczyńskiego 23, 

30-731 Kraków 

 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 marca 2022 r. podczas święta patrona 

szkoły. W przypadku braku możliwość zorganizowania imprezy, uroczyste ogłoszenie 



wyników odbędzie się  za pośrednictwem Facebooka szkoły. 

 Nieodebrane nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą. 

 Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie akceptację warunków Regulaminu. 

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator. 

 Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu na adres: 

barbaraheksel@gmail.com 

 

Patronat honorowy 

 

 

 

 

                                                                                          WITOLD KOZŁOWSKI 

                                                  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA                             JACEK MAJCHROWSKI                                                                                                                                              

                                                               MAŁOPOLSKIEGO                               PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Patronat medialny 

 

 

 

 

Sponsorzy 

 

 

 

mailto:barbaraheksel@gmail.com


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Słowa 

Tischnera” 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI BIORĄCYCH 

UDZIAŁ 

W KONKURSIE „SŁOWA TISCHNERA” 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016r. Poz. 922) wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka 

 

 
 

.................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia, klasa, proszę używać liter drukowanych) 

 

 

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

(nazwa szkoły – dokładny adres wraz z kodem pocztowym, proszę używać liter drukowanych) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „SŁOWA TISCHNERA”, organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 8 w Krakowie. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz profilu Fb organizatora 

konkursu wyników uzyskanych przez moje dziecko oraz opublikowanie w materiałach pokonkursowych 

jego fotograficznego wizerunku. 

 

 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


