
REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na znaczek  

XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

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

„Cywilizacja życia” 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek; 

JE Ks. Bp Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej; 

JE Ks. Bp Marek Solarczyk – Biskup Radomski, Duszpasterz Rodziny Szkół im. 

Jana Pawła II; 

Wojewoda Małopolski  – Łukasz Kmita; 

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski; 

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak; 

Starosta Brzeski – Andrzej Potępa; 

Burmistrz Brzeska – Tomasz Latocha. 

 

 

       

  

 

 

 

 



Organizator konkursu: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Jadownikach Publiczna Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach. 

Partner organizacji konkursu: 

Zarząd Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; 

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej; 

Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Jadownikach. 

Sponsorzy i fundatorzy nagród: 

Zarząd Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie; 

Wydawnictwo „Biały Kruk”; 

Lokalni przedsiębiorcy. 

Koordynator realizacji konkursu: 

Tomasz Wietecha - dyrektor Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Jadownikach. 

Odpowiedzialny za realizację:  

Iwona Grochola – katechetka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Jadownikach. 

Cele konkursu: 

• Upamiętnienie 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły; 

• Propagowanie nauczania  papieża Jana Pawła II związane z „Cywilizacją 

życia” w aspekcie szacunku dla każdego życia ludzkiego, poszanowania 

godności i praw osób niepełnosprawnych oraz praw wynikających            

z odrębności różnych kultur; 

• Propagowanie wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania      

na Jasną Górę; 

• Integracja szkół noszących imię Jana Pawła II. 

  

 

 

 



Uczestnicy: 

• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich. 

• Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno szkoły 

należące do rodziny szkół im. Jana Pawła II jak i wszyscy chętni.  

Przebieg Konkursu: 

• 1 marca 2023 r. – ogłoszenie Konkursu na stronach: www.rodzina.org.pl, 

www.psp2.jadowniki.szkolnastrona.pl 

• do dnia 15 kwietnia 2023 r. - przeprowadzenie eliminacji 

wewnątrzszkolnych, i wyłonienie jednej, zwycięskiej pracy. 

• do 30 kwietnia 2023 r. – przesłanie do Organizatora wyłonionego na 

etapie szkolnym projektu wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr.1), oraz 

oświadczeniami (załącznik nr.2). 

• do dnia 31 maja 2023 r.  – ogłoszenie wyników na stronach: 

www.rodzina.org.pl, www.psp2.jadowniki.szkolnastrona.pl 

• 12 października 2023 r.  - podczas XXIII  Pielgrzymki Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II -  wręczenie nagród laureatom oraz dyplomów 

wszystkim pozostałym uczestnikom Konkursu. 

Uwagi: 

• W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie szkoły, która jest 

Organizatorem Konkursu. 

• Przesyłanie prac na koszt uczestnika. 

• Prace nie mogą być wcześniej prezentowane. 

Jury, nagrody: 

• Etap szkolny: sposób wyłonienia zwycięzców etapu szkolnego 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 będą ufundowane przez sponsorów i organizatorów. 
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Wymogi techniczne: 

• Projekt znaczka powinien być wykonany na kartonie w kształcie koła       

o maksymalnej średnicy 18 cm (docelowo 56 mm); 

• Znaczek powinien zawierać połączenie elementów: graficznego                

i literniczego. Na znaczku należy umieścić tekst: „Cywilizacja życia”, 

oraz „XXIII Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II”.  Całość 

można dopełnić informacją: Jasna Góra, 11-12.10.2023 r. ; 

• Liczba kolorów dowolna; 

• Technika: rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa; 

• Dla prac wykonanych na komputerze wymagane jest przesłanie wydruku 

kolorowego wraz z zapisem na płycie w jednym z formatów pdf, jpg, png, 

jpeg; 

• Praca powinna być czytelna, łatwa do zapamiętania i identyfikowania       

z ideą Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, oraz wzbudzać pozytywne 

emocje. 

Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do: 

• bezpłatnego reprodukowania prac w celach popularyzatorskich                  

i wystawienniczych;  

• nanoszenia drobnych poprawek w projekcie (o ile będzie tego wymagała 

technologia wykonania znaczka).  

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub 

uszkodzenie prac powstałe w czasie przesyłki.  

Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

Sekretariat Organizatora Konkursu: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Jadownikach, ul. Szkolna 5,  

32-851 Jadowniki, tel. 14 6633009, z dopiskiem „Konkurs na 

znaczek”  

Ewentualne pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mail: 

znaczek23pielgrzymka@gmail.com, poprzez kontakt tel. 14 6633009. 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia  

2. Oświadczenia 

mailto:znaczek23pielgrzymka@gmail.com

