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REGULAMIN KONKURSU  

 
I. Uczestnicy 
Konkurs adresowany jest do uczniów kl.  IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych z Rodziny Szkół Jana Pawła II w całej Polsce. 
 
II. Cele 

• zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat 
nauczania Jana Pawła II skierowanego do Rodaków, 

• inspirowanie do twórczych poszukiwań Prawdy w duchu nauczaniem Ojca Świętego, 
• kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej, 
• integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II. 

 
III. Organizator 

• Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie  
 

IV. Tematyka konkursu 
 
Kategoria proza
• „Wyobraźnia miłosierdzia”- historia, którą napisało życie, odpowiedzią                             

na wezwanie Jana Pawła II skierowane do Rodaków podczas VIII Pielgrzymki                        
do Ojczyzny. (Homilia Jana Pawła II, Kraków Błonia-18.08.2002) 

 (opowiadanie, nowela, kartka z pamiętnika, esej) 

 
 



 
 

 

• „Żal odjeżdżać…”- pożegnanie Jana Pawła II  inspiracją twórczą dla młodego 
pokolenia Polaków. 

Kategoria poezja 

 
V. Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

 
• Każda szkoła może nadesłać po 1 pracy w każdej kategorii na powyższe  tematy 

związane   z VIII pielgrzymką Ojca Świętego do Polski. 
• Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 
• Prace  powinny być dostarczone w formie papierowej oraz na płycie CD. Maksymalnie 4 

strony A4 , czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinie – 1,5. 
• Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową  /zał.1/ oraz  zgodę przedstawiciela 

ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych /zał.2/. 

• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora . Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów 
autorskich. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

• Jury konkursowe wyłoni zwycięzców w kategorii proza i poezja w dwóch grupach 
wiekowych- uczniowie szkół podstawowych  oraz uczniowie gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

• Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.  
• Nagrodzeni zostaną również powiadomieni telefonicznie/drogą e-mailową. 
• Prace należy dostarczyć do 31 marca 2016 r. 

 

na adres organizatora z dopiskiem : 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”. 

• Uroczyste podsumowanie  oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi  
9 czerwca 2016 roku. 

 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 
 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II 
                        ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin  
                      e-mail: sekretariat@sp51.lublin.eu 

    www.sp51.lublin.pl 
tel. (81) 527 88 80 
fax  (81) 527 81 04 

Koordynatorzy konkursu: 
Agnieszka Maj 607 435 186 
Dorota Śnitko 509 962 517 



 
 
 

 
Załącznik 1 

 
 
 

 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
W KONKURSIE LITERACKIM 

VIII PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY 
 
 
 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia (imię, 
nazwisko, klasa): 

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

2. Tytuł/temat pracy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Kategoria (poezja/proza) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………................... 

Adres szkoły:………………………………………………………………………………………………….................. 

Telefon:………………………………………………………………………………………………………….................. 

E – mail szkoły:……………………………………………………………………………………………..................... 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt: 

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

 

 

 

Podpis   osoby zgłaszającej uczniów                                    

 

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



 
 

Załącznik 2 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka 
a przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Literackiego 
o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko 
……………………………………………………………. wzięło w nim udział. 
          /imię i nazwisko dziecka/ 
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka przez Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach 
realizacji Konkursu, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego 
imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.  
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania 
danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 
danych, a także możliwości ich poprawiania.  
 

…………………………………                                              ……………………………… 
      miejsce i data                                                                         podpis rodzica 
 

 
Załącznik 2 

 
 

Zgoda przedstawiciela ustawowego (opiekuna/rodzica) dziecka 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Literackiego 
o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko 
……………………………………………………………. wzięło w nim udział. 
          /imię i nazwisko dziecka/ 
Wyrażam tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka przez Szkołę jako Administratora Danych Osobowych w ramach 
realizacji Konkursu, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego 
imienia i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.  
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania 
danych oraz że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 
danych, a także możliwości ich poprawiania.  
 

…………………………………                                              ……………………………… 
      miejsce i data                                                                          podpis rodzica 
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