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  Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Literackiego 

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: 

Odnieś się do cytatu:  

„A czymże jest piękno? Na to pytanie nikt jeszcze nie odpowiedział. Ale wiadomo jedno: ono jest jak 

światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie wszystko przemija. Wiosna 

i młodość, i woda w potoku, ale piękno wiosny i piękno młodości, i piękno potoków nie przemija, bo 

je potrafi uwiecznić artysta. Dzięki artyście jest ono wiekuiste.” 

 (Józef Tischner „Artysta” [w:] Alfabet Tischnera, wybór i opracowanie W. Bonowicz, Kraków 2012) 

 

 wciel się w rolę Artysty i stwórz rysunek ukazujący piękno przyrody, wspaniały świat roślin i 

zwierząt  

 opisz za pomocą prozy lub poezji zachwycające cię zjawisko przyrodnicze, oddaj urodę 

krajobrazu lub piękno flory i fauny : 

 

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

 Kategoria 1 - klasy I-III 

 Kategoria 2  - klasy IV-VI 

 Kategoria 3 -  klasy VII-VIII 
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Praca plastyczna  

 Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4. 

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

wyklejanka, pastele, techniki łączone). 

 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 literacka  

 Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego. (Times New Roman, 12, 

inerlinia1,5 ) 

 Objętość pracy nie może przekraczać dwóch stron wydruku A4. 

 Praca może mieć dowolną formę literacką, zarówno poetycką, jak i prozatorską.  

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

konkursu. 

 Każda praca powinna zawierać 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, 

naruszające prawo polskie lub prawo autorskie oraz przesłane po  terminie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania, eksponowania 

publikowania nagrodzonych prac. 

 Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie 

wypełnionego              formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. (załącznik nr 

1 do regulaminu) 

 Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 1 marca 2023 r. na podany adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Biblioteka Szkolna 

ul. Goszczyńskiego 44, 

30-724 Kraków 

 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2023 r. podczas święta patrona 
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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


4 

 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

(Proszę wypełniać drukowanymi literami) 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka………………………………………………………………… 

                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka ), 

będącego uczniem szkoły:  

 

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

(nazwa i dokładny adres szkoły) 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez publikację imienia, 

nazwiska, wizerunku na: 

 portalu społecznościowym ZSP15 (Facebook)  

 stronnie internetowej ZSP15 

 stronach internetowych patronów i sponsorów konkursu. 

Dane te będą wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania nagród.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Słowa Tischnera” i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 

 ............................ dnia ……….............                                               …………………….…….…….…………………                 
     (miejscowość)                                                                                                         (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osób biorących udział w konkursie „Słowa Tischnera” jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, z siedzibą: ul. Goszczyńskiego 44, 30-724 
Kraków, tel.:  12 653 27 44, e-mail: zsp15.krakow@oswiata.org.pl, zsp15@mjo.krakow.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjnej. 

Informujemy, że: 

1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a 

także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

2. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego 

dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

4. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

164) – przez czas określony w tych przepisach oraz  dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres funkcjonowania strony www ZSP nr 15 lub do 

momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie. 

5. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną w zakresie ww. mediów 

6. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestników w konkursie, na stronie internetowej portalu społecznościowym 

ZSP15 (Facebook), stronnie internetowej ZSP15 oraz stronach internetowych patronów i sponsorów konkursu. 

7. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zwanego dalej RODO  w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe. 

8. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia konkursu. 

9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl 
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