
KONKURS PLASTYCZNY DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY 

„Maryja w oczach dziecka” 

organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Kazimierza Królewicza  

w Białymstoku 

 

Regulamin konkursu 

 

1. Konkurs jest organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką św. Kazimierza Kró-

lewicza w Białymstoku. 

 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów przedszkoli, szkół podstawo-

wych i gimnazjalnych, zarówno uczących się w placówkach na terenie parafii św. 

Kazimierza Królewicza jak i tych, którzy mieszkając na terenie parafii uczą się 

w szkołach poza jej obrębem. 

 

3. Honorowy patronat nad konkursem objął ks. Wojciech Łazewski - proboszcz  

parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. 

 

4. Celem konkursu jest: 

- pogłębianie wiedzy na temat Matki Pana Jezusa, 

- kształtowanie postawy szacunku wobec Matki Bożej, 

- rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.  

 

5. Praca na konkurs powinna być wykonana: 

- samodzielnie i na temat, 

- w formacie A3, 

- technika wykonania dowolna, 

- wykonana przez jednego autora. 

 

6. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach: 

- grupy przedszkolne i klasa 0 

- klasy I- III 

- klasy IV – VI 

- klasy VII-VIII i gimnazjum  

 



7. Prace należy dostarczyć do 15 maja 2019 r. do kancelarii parafialnej w godzinach 

jej urzędowania. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie podpisana 

w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i nazwa szkoły 

(przedszkola), do której uczęszcza. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica (za-

łącznik nr 1). 

 

8. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, przyzna nagrody oraz dy-

plomy. 

 

9. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i nie będą zwracane auto-

rom. 

 

10. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. Przystąpienie do konkursu jest równo-

znaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

11. Wyniki konkursu zostaną podane 26 maja 2019 r. na stronie internetowej parafii 

oraz na tablicach ogłoszeń. 

 

12. Termin i miejsce rozdania nagród oraz dyplomów zostanie podany wraz z wyni-

kami konkursu. 

 

13. Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w przedsionku dol-

nego kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 
 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

............................................................................................................................................., 

ucznia klasy …......, szkoły ………........................................................................................ 

w konkursie plastycznym „Maryja w oczach dziecka” organizowanym przez para-

fię św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, akceptuję regulamin oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów 

dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dn. 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016, poz.922). 

 

 

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

      (miejscowość, data)            (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 


