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REGULAMIN KONKURSU  

 

I. Uczestnicy  

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych  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 nauczania Ojca 
Świętego, 

 kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej, 
 integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II. 

 
III. Temat konkursu 

Podczas V pielgrzymki do Ojczyzny Jana Paweł II szczególną uwagę poświęcił sumieniu. 

W homilii wygłoszonej  22 maja 1995 r. w Skoczowie mówił do wiernych :  

 „Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego 

sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i 

wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a 

także nie godzić się nigdy na zło. (…) Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od 

siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem 

sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i 

życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w 

których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie 

odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać 

oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: Jeden drugiego 

brzemiona noście (Ga 6,2).”  

Powyższe słowa Ojca Świętego uczyń inspiracją swojej pracy literackiej.  



 

 

 IV. Forma – dowolna forma literacka (wiersz, opowiadanie, list, pamiętnik, reportaż, 
wywiad, esej…).   

 

V. Organizatorzy 

 Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 

 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 

 

VI. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
 Jury konkursowe powołane w sposób formalny przez Dyrektora Szkoły wyłoni 

zwycięzców w  dwóch  grupach wiekowych (klasy IV-VI oraz VII-VIII) oraz  
dwóch kategoriach literackich - poezja i proza. 

 Do udziału w konkursie  szkoła może zgłosić  3 uczestników  w każdej kategorii 
wiekowej. 

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia /zał.1/. 
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili 

zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz  na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych /zał.2/. 

 Prace nieprzekraczające 3 stron formatu A4, czcionką Times New Roman 12 
należy przesłać drogą elektroniczną na adres : 
jp2konkurs@sp51.lublin.eu 

 

Wzór opisania pracy:   
nazwa szkoły_miejscowość_ imię_nazwisko autora_kategoria literacka_klasa  np.: 
 SP20_Lublin_Jan_Kowalski_proza_4 

Wzór opisania załączników: 
nazwa szkoły_miejscowość_ imię_nazwisko autora_zal_numer  np.: 
SP20_Lublin_Jan_Kowalski_zal_1 

SP20_Lublin_Jan_Kowalski_zal_2 

 
 Termin nadsyłania prac upływa 10 maja  2021 r. 
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2021 r. 
 Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej 

organizatora.  Nagrodzeni zostaną również powiadomieni telefonicznie lub drogą 
e-mailową. 

 Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51im. Jana Pawła II 
w Lublinie. 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:  

Agnieszka Maj -  tel. 607 435 186, e-mail:a.maj@sp51.lublin.eu   

Dorota Śnitko - tel. 509 962 517, e-mail: d.snitko@sp51.lublin.eu 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

https://poczta.wp.pl/k/


 

 

 

Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  

„PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”  

V 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)  

na przetwarzanie i publikację danych osobowych  

w ramach XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” -  

V PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY  

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 
 
 
Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące 

upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie mającymi wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo, mojego dziecka ……………………………………………………     
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie, w tym na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym  

do jego organizacji oraz przeprowadzenia. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:  

 regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki,   

 klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska,  

klasy, szkoły mojego dziecka za pośrednictwem strony internetowej szkoły: 

www.sp51.lublin.eu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach 

związanych z organizacją oraz promocją konkursu, poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku: 

 na stronie internetowej szkoły: www.sp51.lublin.eu; 

 na portalu społecznościowym:  https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/; 

 w gazetce szkolnej „Dzwonek”. 

 
…………………………………….. 
                (miejscowość i data) 

…………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego autora pracy) 

 

http://www.sp51.lublin.eu/
https://www.facebook.com/pg/sp51lublin/posts/


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/ Pana  
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka gromadzonych w związku z organizowaną 

XIV edycją Ogólnopolskiego Konkursu „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II” - V PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO  
DO OJCZYZNY, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych. 

 
Informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Szkoła 
Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, dane adresowe:  ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się  
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: sp51@iod.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa) przekazane w karcie 
zgłoszenia przez nauczyciela/opiekuna/rodzica będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, 
przeprowadzenia oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji 
rekrutacyjnej będą przetwarzane w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku 
archiwizacyjnego. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania wizerunku w celu promowania wydarzenia  
w mediach oraz wybranych portalach społecznościowych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek 
oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych  
w jednostkach oświatowych miasta Lublin” w zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

5) Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie spowoduje 
niemożność realizacji celu opartego na zgodzie. Dane w postaci wizerunku są dobrowolne i ich niepodanie   
nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie  
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Zgodę można cofnąć za pomocą pisma do administratora danych osobowych z żądaniem wstrzymania 
przetwarzania danych osobowych. 

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Lublin, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Dane uczestników Konkursu  
mogą być również przekazywane innym odbiorcom, w szczególności w związku z tym, że dane będą 
publikowane na serwisach społecznościowych Facebook, Pani/Pana dane zostaną udostępnione Facebook 
Ireland Ltd. (z siedzibą w USA). Tym samym, dane te mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki,  
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać 
dostatecznego poziomu ochrony. W związku z publikacją na portalach społecznościowych Facebook, dane 
uczestników Konkursu zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na swoje serwery  
w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisów. Ponadto zgodnie  
z funkcjonalnościami portalu Facebook oraz oficjalnymi oświadczeniami przedstawicieli w/w portalu, 
Facebook korzysta z technologii rozpoznawania twarzy. Powyższy sposób przetwarzania danych stanowi 
przetwarzanie biometryczne. 

7) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie trafią poza EOG. 

8) Dane w ramach przetwarzania przez Administratora nie będą podlegać automatycznym sposobom 
przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności  
nie będą podlegać profilowaniu. 

9) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu, a następnie w celu 
archiwalnym przez okres 5 lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, 
Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 

10) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych; 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane 

będą na podstawie zgody; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 


