
     
 

 REGULAMIN  

Konkursu Plastycznego na znaczek XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki  

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę pod hasłem:  

„Wstańcie, chodźmy!”  

PATRONAT HONOROWY:  

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska 

Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera   

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Romuald Kamiński ‐ Biskup Diecezji Warszawsko‐Praskiej 

Jego Ekscelencja Ks. Bp Henryk Tomasik ‐ Biskup Radomski, Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  

Jego Ekscelencja Ks. Bp Marek Solarczyk – Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawsko ‐ Praskiej 

Ks. prałat dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW ‐ Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II 

Dziekan Dekanatu Tłuszczańskiego ‐  Ks. Dariusz Skwarski  

Starosta Wołomiński – Adam Lubiak 

Burmistrz Tłuszcza – Paweł Bednarczyk 

Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

05‐240 Tłuszcz ul. Kościelna 1 

Partner organizacji konkursu:  

Zarząd Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie 

Stowarzyszenie Szkoła od‐Nowa 

Sponsorzy i fundatorzy Nagród:  

Instytut Papieża Jana Pawła II 

Burmistrz Tłuszcza  

Lokalni przedsiębiorcy  

Koordynator realizacji konkursu:  

Zbigniew Gumiński, Członek Społecznej Rady RS im. JP2  

Odpowiedzialny za realizację:  

Beata Dzięcioł ‐ Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu  



Cele konkursu:  

‐ propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II  

‐ podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia  

‐ popularyzacja hasła XIX Dnia Papieskiego –„Wstańcie, chodźmy!” 

‐ propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę  

 

Warunki uczestnictwa:  

 Konkurs  ma  charakter  otwarty  (informacja  o  konkursie  opublikowana  będzie  na  stronach 
www.rodzina.org.pl,  www.diecezja.waw.pl  ,  www.powiat‐wolominski.pl,    www.tluszcz.pl, 
www.cktluszcz.pl, www.sptluszcz.pl )  

 Szkoły  uczestniczące  w  konkursie  przeprowadzają  do  dnia  31  marca  2019  r.  eliminacje 
wewnątrzszkolne, które wyłonią najlepszą pracę  

 Do  15  kwietnia  2019  r.  najlepsze  projekty wraz  z  kartą  uczestnictwa  zostaną  przesłane  do 
organizatora  

 Prace  przekazane  organizatorowi  bez wypełnionej  karty  uczestnictwa  nie  zostaną  poddane 
ocenie jury  

 Do dnia 30.04.2019r. komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzcę  

 Wyniki  zostaną  podane  na  stronach  internetowych:    www.rodzina.org.pl,  
www.diecezja.waw.pl,  www.powiat‐wolominski.pl,    www.tluszcz.pl,  www.cktluszcz.pl, 
www.sptluszcz.pl                            

 W październiku podczas XIX Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się wręczenie 
nagród laureatom i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.  

 Uczestnicy  konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez 
Organizatora  w  celu  wykonania  obowiązków  związanych  z  konkursem.  Dane  będą 
chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r., poz. 1000) 

 Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej,      
a  także  potwierdza,  że  zgłoszona  praca  konkursowa  nie  narusza  praw  autorskich  osób 
trzecich.  W  przypadku  wystąpienia  roszczeń  osób  trzecich  z  tytułu  naruszania  praw 
autorskich odpowiedzialność ponosi uczestnik konkursu.  

 Uczestnicy przesyłają podpisane oświadczenia wraz z pracami do Organizatora.  
 

Jury, nagrody  

 Etap  wewnątrzszkolny,  sposób  wyłonienia  zwycięzców  etapu  wewnątrzszkolnego  oraz 
ewentualne  nagrody  na  tym  etapie  konkursu  pozostawiamy  w  gestii  dyrektorów 
poszczególnych placówek szkolnych.  

 Finał: prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora konkursu  

 Nagrody dla  laureatów  finału konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu 
będą ufundowane przez sponsorów i organizatorów: 
Nagrody za miejsca I‐III – sprzęt elektroniczny, książki, gadżety, upominki. 
Laureaci  konkursu  otrzymują  wpis  o  osiągnięciach  na  świadectwie  szkolnym  w  Konkursie 
Plastycznym  na  znaczek  XIX Ogólnopolskiej  Pielgrzymki  Rodziny  Szkół  im.  Jana  Pawła  II  na 
Jasna Górę pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” 
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Wymogi techniczne:  

 Projekt  znaczka  powinien  być  wykonany  na  kartce  formatu  A4  i  mieć  kształt  koła                           
o maksymalnej średnicy 18 cm (docelowo 56 mm).  

 Na  znaczku  należy  umieścić  tekst:  „Wstańcie,  chodźmy!”  oraz  XIX  Pielgrzymka  Rodziny 
Szkół Jana Pawła II  

 Całość można dopełnić informacją: Jasna Góra, 9‐10.10.2019r.  

 Liczba kolorów dowolna  

 Technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, collage  

 Dla prac wykonanych na komputerze wymagane jest przesłanie wydruku kolorowego wraz 
z zapisem na płycie w jednym z formatów cdr, ai, pdf, jpg, png.  

 Znaczek powinien zawierać połączenie elementów: graficznego i literniczego  

 Praca powinna być czytelna  i  łatwa do zapamiętania oraz  identyfikowania z  ideą Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II  

 Wzbudzać pozytywne emocje  
 
Organizatorzy:  

 Zastrzegają  sobie  prawo  do  bezpłatnego  reprodukowania  prac  w  celach 
popularyzatorskich i wystawienniczych,  

 Nie  biorą  odpowiedzialności  za  ewentualne  zaginięcie  lub  uszkodzenie  prac  powstałe               
w czasie przesyłki, 

 Pozostawiają  sobie  prawo  do  nanoszenia  drobnych  poprawek w  projekcie,  o  ile  będzie 
tego wymagała technologia wykonania znaczka.  

 
Uczestnicy dostarczają i ewentualnie zgodnie z życzeniem, odbierają prace na własny koszt.  

Sekretariat organizatora konkursu:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu ul. Kościelna 1; 05‐240 Tłuszcz tel. (29)7573002 
z dopiskiem „Konkurs na Znaczek”  

Ewentualne  pytania  prosimy  kierować  na  powyższy  adres  e‐mail:  spjp2.dyrektor@wp.pl  lub 
poprzez kontakt tel. 506 122 820 

 

mailto:spjp2.dyrektor@wp.pl

