
 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  im. Mariana Rejewskiego  

        w Bydgoszczy  oraz 

 Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy 

zapraszają uczniów klas V-VIII szkół podstawowych 

do udziału w wojewódzkim konkursie literacko-plastycznym 

„JAN PAWEŁ II 

- NAJWIĘKSZY Z RODU SŁOWIAN” 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator konkursu: 
 

1. Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

    im. Mariana  Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej Curie 4, 

    85-094 Bydgoszcz; tel. 52 341 30 74 wew. 18,  

    e-mail: administracja@pbw.bydgoszcz.pl 

2. Partnerem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 19,  ul. Kapliczna 7 

    85-775 Bydgoszcz,  tel. 52 343 67 01, adres e-mail: sp19@edu.bydgoszcz.pl 

 

II. Adresaci konkursu: 

1. Adresatami konkursu są uczniowie kl. V-VIII szkół podstawowych  

    z województwa kujawsko-pomorskiego. 

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

 plastycznej, 

 literackiej. 
 

Są one niezależne od siebie. Uczeń może wziąć udział w obu kategoriach lub  

w dowolnie wybranej. 

 

 III. Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie wiedzy związanej z życiem i nauczaniem Jana Pawła II 

również jako Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Kształtowanie postawy moralnej. 

3. Rozwijanie zainteresowań historią i kulturą Polski. 

4. Rozwijanie samodzielnej i twórczej pracy uczniów. 

5. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych, literackich. 

6. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

7. Włączenie się w obchody Roku Świętego Jana Pawła II. 

 



 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

ZASADY KATEGORII LITERACKIEJ 

1. Uczniowie napiszą wiersz o Janie Pawle II,  w którym wyrażą, za co są Mu 

wdzięczni. 

2. Wymagane parametry pracy: wiersz – min. 12 wersów, czcionka: Time New 

Roman,  rozmiar 12.  

3. Uczeń podpisuje pracę literacką imieniem i nazwiskiem oraz  wpisuje klasę,   

szkołę, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego e-mail lub 

telefon kontaktowy. 

 

ZASADY KATEGORII PLASTYCZNEJ 

1. Uczniowie wykonają samodzielnie dowolną techniką pracę plastyczną 

(format A-3) będącą ilustracją tematu „Jan Paweł II - największy z rodu 

Słowian”.  

2. Praca powinna odzwierciedlać temat konkursu. 

3. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię  

i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego e-mail lub telefon 

kontaktowy. 

 

V. Terminy 

1. Prace należy dostarczyć do Organizatorów: do 08 maja 2020 roku. 

- Prace literackie należy przesłać tradycyjnie pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 19, ulica Kapliczna 7, 85-775 Bydgoszcz, (decyduje 

data stempla pocztowego)  z dopiskiem: Konkurs „Jan Paweł II – największy  

z rodu Słowian” bądź e-mailem na adres szkoły (sp19@edu.bydgoszcz.pl ) lub 

nauczyciela koordynatora w kategorii  literackiej (dorota-kucinska@wp.pl). 

- Prace plastyczne należy przesłać pocztą na adres: Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz 

(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs „Jan Paweł II – 

największy z rodu Słowian”. Można je także dostarczyć osobiście do biblioteki 

do pokoju nr 103. 

2. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię 

i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego e-mail lub telefon 

kontaktowy. 

3. Wyniki konkursu prac plastycznych zostaną podane na stronie internetowej 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej: www.pbw.bydgoszcz.pl oraz 

Szkoły Podstawowej nr 19: www.sp19.bydgoszcz.pl. 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w maju 2020 roku. 
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5. Opiekunowie laureatów uzyskają informację o dokładnym terminie i miejscu 

wręczenia dyplomów oraz nagród na wskazany adres e-mail lub drogą 

telefoniczną  do 18 maja 2020 roku. 

6. Do pracy należy koniecznie  dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) 

oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(zał. nr 2). 

 

VI. Kryteria oceniania 

1. Kryteria oceny prac literackich: 

a) oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające walory 

edukacyjne i popularyzacyjne, 

b) zgodność z tematem i formą wiersza, 

c) oryginalność tekstu, 

d) poprawność: językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

2. Kryteria oceny prac plastycznych: 

a) estetyka i efekt wizualny – przejrzystość – techniczna poprawność 

wykonania, 

b) zgodność z tematem, 

c) oryginalność. 

 

VII. Zwycięzcy konkursu 

1. Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 

2. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody. 

3. Prace plastyczne będą wyeksponowane na wystawie w Pedagogicznej 

Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. 

 

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych  

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu 

jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego  

w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 

Bydgoszcz, tel./fax 52 341 191 84,  e-mail dministracja@pbw.bydgoszcz.pl.  

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców uczestnika 

konkursu (RODO art.6 ust. 1 a).  

3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu  

i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.  

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania  

    konkursu, do  momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.  



 

 

6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich 

   danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  

    przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  

   do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi  

   do organu nadzorczego.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału  

    w konkursie.  

8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować 

    do  inspektora ochrony danych w Bibliotece: iod@pbw.bydgoszcz.pl 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

1. Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu.  

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do  

organizatorów 

 

Kontakt z koordynatorami: 

 
Małgorzata Tyczyńska – kategoria plastyczna 

tel. kom. 607 208 040 lub 52 341 30 74 wew.17 

e-mail:malgo.tyczynska@wp.pl 

 

Dorota Kucińska – kategoria literacka 

tel. kom. 511 528 142 

e-mail:dorota-kucinska@wp.pl 

 

 

IX. Załączniki 

Zgłaszający wypełniają kartę zgłoszeniową, zawierającą dane osobowe 

uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) i pisemną zgodę rodziców  

lub opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez 

organizatorów danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu).  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS  

  „JAN PAWEŁ II 

- NAJWIĘKSZY Z RODU SŁOWIAN” 

 

Dane uczestnika:  

  

.....................................................................................................Imię i nazwisko   

   

.....................................................................................................................Wiek  

  

....................................................................................................................Klasa  

  

 

.............................................................................................Nazwa i adres szkoły  

   

...................................................................................Telefon kontaktowy szkoły  

   

....................................................................................................... e–mail szkoły  

  

  

......................................................... Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego   

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)   

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   

   

................................................................................................. (imię i nazwisko)   

   

w konkursie „Jan Paweł II największy z rodu Słowian”  i oświadczam, że 

zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.   

  

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych 

osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły 

oraz miejsca zamieszkania) w celach wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. poz. 1000 z dnia 24 maja 2018 r.).  

  

o Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka (zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r. - tekst jedn.: Dz. U. Z 2017 r., poz. 880 

ze zm.), zarejestrowanego podczas uroczystości wręczenia nagród 

zwycięzcom konkursu. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć m. in. na 

stronach internetowych placówki oraz portalu edupolis.pl w celu 

promowania działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 

Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy  oraz osiągnięć i umiejętności 

dziecka.  

  

Miejscowość i data .............................................................................................. 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika Konkursu  

  

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


