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Regulamin III Edycji  Konkursu “Służę, więc jestem” 

pt. „Jezus Chrystus jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca”,     
     na pocztówkę i grę planszową  

dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych                                                                                                 

oraz na grę multimedialną  dla klas VI-VIII szkoły podstawowej.                                                    

 

 

 

Cele konkursu: 

 

1. Zachęcanie uczniów do poznania osoby Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz 

historii jego życia. 

2. Upowszechnienie wartości oraz zasad życia wyznawanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.                                                                                                                                                        

3.Upowszechnianie nauczania ks. Franciszka Blachnickiego.                                                                                       

4. Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży. 

5. Rozwijanie wrażliwości na sztukę. 

6. Wykonanie oryginalnej pracy plastycznej,  gry planszowej lub gry multimedialnej. 

 

Organizator: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Blachnickiego                

w Białymstoku. 

2. Adres Organizatora: 15 – 399 Białystok, ul. Transportowa 2, tel. 85 674 76 77, e-mail 

szkola@budujemyludzi.pl. 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Anna Maria Matys                   

tel. 607 788 028. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: 

➢ uczniowie szkół podstawowych klas I-III – konkurs plastyczny;                                                            

➢ uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI  - konkurs plastyczny i  grę planszową; 

➢ uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII - konkurs plastyczny i  grę planszową;  

➢ uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII - konkurs na grę multimedialną; 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Prace nadesłane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie, wcześniej 

niepublikowane. Nadesłanie pracy na konkurs traktuje się jednoznacznie jako oświadczenie 

o powyższych faktach. 

5. Każdy uczestnik w kategorii klas I – III może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną lub grę 

planszową. W kategorii klas IV – VI oraz VII – VIII można zgłosić jedną pracę plastyczną, grę 



planszową lub grę multimedialną. 

6. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością 

Organizatora, który zastrzega sobie możliwość ich publikowania. 

 

7. Technika wykonania prac plastycznych i gier planszowych: 

➢ Format pracy plastycznej:  A4/A3 kartki z bloku technicznego;                                                            

➢ Format gry planszowej  A4/A3 kartki z bloku technicznego;                                                                       

➢ Technika wykonania prac: dowolna płaska technika umożliwiająca ekspozycję, np. rysunek, 

malarstwo, grafika, szkice itp.;                                                                                                                            

➢ W przypadku gry planszowej praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne 

dla gry planszowej: tytuł, instrukcję gry, planszę, inne potrzebne elementy np. pionki, fiszki, karty 

itp.;                                                                                                                                                                     

➢ W przypadku gry multimedialne praca konkursowa powinna być przekazana w programie 

Scratch.                                                                                                                                                               

➢ Praca może być wykonana przez jednego autora. W przypadku gry planszowej lub 

multimedialnej dopuszcza się prace zbiorowe; 

 ➢ Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną 

(wzór w załączniku). 

 

8. Prace powinny być związane tematycznie z ideą konkursu jako: 

➢ plastyczne przedstawienie postaci, 

➢ istotne wydarzenie z życia Sługi Bożego, 

➢ ukazanie jakiegoś aspektu działalności ks. F. Blachnickiego,                                                                       

➢ ukazanie jakiegoś aspektu lub aspektów związanych z nauczaniem ks. F. Blachnickiego,                          

a w szczególności, zawartych w tytule II Edycji Konkursu: „ Jezus Chrystus jest Światłem i Życiem 

oraz jedyną drogą do Ojca”. 

 

9. Zarówno prace plastyczne jak gra planszowa powinny być opisane na odwrocie wg 

następującego wzoru: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 

telefon/e - mail do kontaktu.  

 

10. Termin nadsyłania prac: upływa 10 marca 2022 r.   

Prace można dostarczać osobiście do sekretariatu Szkoły, za pośrednictwem poczty lub przesyłki 

kurierskiej na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. F. Blachnickiego, ul. Transportowa 2,  

15 - 399 Białystok z dopiskiem „Konkurs Służę więc jestem”. W przypadku wysłania pracy pocztą 

lub przesyłką kurierską decyduje data stempla. 

 

11. Prace niespełniające zasad udziału nie będą brane pod uwagę. 

12. Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie www.szkolabudujemyludzi.pl. 



13. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
 

Ocena prac konkursowych: 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

 

2. Kryteria oceny prac plastycznych: 

➢ zgodność pracy z tematem, 

➢ jakość wykonania, 

➢ oryginalność i pomysłowość, 

➢ walory artystyczne. 

 

3. Kryteria oceny gry planszowej: 

➢ zgodność pracy z tematem, 

➢ oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, 

➢ bogactwo środków artystycznego wyrazu,                                                                                              

➢ zachowanie zasad tworzenia gier planszowych. 

 

4. Kryteria oceny gry multimedialnej: 

➢ zgodność pracy z tematem, 

➢ oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, 

➢ bogactwo środków artystycznego wyrazu,                                                                                              

➢ zachowanie zasad tworzenia w programie Scratch. 

 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

Ogłoszenie wyników konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dn. 14 marca 2022 r. 

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o 

wynikach konkursu do dn. 19 marca 2022 r. 

3. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Organizatora www.szkolabudujemyludzi.pl 
 

Nagrody: 

1. Nagrody zostaną przyznane we wszystkich kategoriach konkursu plastycznego i literackiego. 

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w marcu. 

3. Nagrody nieodebrane przez laureatów będą czekały u Organizatora do dn. 31 marca 2022 r. 

Po tym terminie nagrody zostaną wysłane pocztą na adres podany przez uczestników konkursu. 

 



Postanowienia ogólne: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia prac do konkursu. 

2. Koszty przygotowania i wysłania prac ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Dotyczy to 

również kosztów przejazdu do miejsca odebrania nagrody. Ewentualny koszt wysłania 

nagrody ponosi Organizator konkursu. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 

autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu 

oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i dalsze 

wykorzystanie prac (ekspozycję, wykonanie fotografii, publikacji itp. na potrzeby 

Organizatora). 

  



Załącznik: 

 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną 

(dla rodziców / opiekunów prawnych) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka: ........................................................................................................................ 

tj. imienia i nazwiska, klasy na potrzeby organizacji Konkursu plastycznego i na grę - „Służę, więc jestem" 

przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku w celu prawidłowego 

zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku dyplomów itp.) w siedzibie Szkoły. Jednocześnie 

wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, klasy i szkoły w przypadku 

zajęcia nagrodzonego lub wyróżnionego miejsca. 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, klasy i 

wizerunku przez Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku na potrzeby 

promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji Konkursu Plastycznego i na grę „Służę, 

więc jestem", na stronie internetowej Organizatora www.szkolabudujemyludzi.pl oraz facebook. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie 

pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie Szkoły. 

• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Katolicka Szkoła Podstawowa 

im. ks. F. Blachnickiego, 15-399 Białystok, ul. Transportowa 2, tel. 85 674 76 77, e-mail: 

szkola@budujemyludzi.pl 

• Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie 

Szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

• Dane osobowe Pani/Pana dziecka - imię, nazwisko, klasa, szkoła będą przechowywane przez okres do 31 

sierpnia 2021 r.; 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak udziału dziecka 

w konkursie lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie 

zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej bez wpływu na sam udział dziecka w konkursie. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

.................................................     ................................................................... 

miejscowość, data      podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


