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„Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne” 
Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

„Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” 

 

 

 
ORGANIZATOR: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II W LUBLINIE 

 

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH Z CAŁEJ POLSKI 

 

CELE KONKURSU: 

- Uczczenie stulecia urodzin Jana Pawła II. 

- Inspirowanie uczniów do zgłębiania życiorysu św. Jan Paweł II. 

- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. 

- Kształcenie wrażliwości estetycznej. 

- Doskonalenie umiejętności wykorzystania grafiki komputerowej. 

- Ukazanie możliwości technik komputerowych w twórczości artystycznej. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pocztówki w dowolnym programie 

graficznym, będącej ilustracją hasła „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”. 

 Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach 

graficznych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje 

na oprogramowanie. 

 Dopuszczalne jest sporadyczne użycie fragmentów zdjęć z licencją do ponownego  

wykorzystania w celach niekomercyjnych lub pochodzących z darmowych banków zdjęć, ew. 

zdjęcia własne. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

 Obowiązuje format pracy  A5. 

 Pracę należy wydrukować i na odwrocie podpisać według wzoru: 
 

- IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

- WIEK I KLASA 

- NAZWA PLACÓWKI I MIEJSCOWOŚĆ 

- IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA POD KIERUNKIEM, KTÓREGO PRACA ZOSTAŁA WYKONANA 
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 Wydrukowane  prace, kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgodę przedstawiciela ustawowego 

(opiekuna/rodzica) dziecka na przetwarzanie i publikację danych osobowych ( Załącznik nr 1, 

Załącznik nr 2 – do pobrania ze strony szkoły: www.sp51.lublin.eu) należy przesłać  

do dnia 15 października 2020 r. (decyduje  data wpływu do placówki)  na adres: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II 

UL. BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN 

Z DOPISKIEM: „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” 

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ  

lub osobiście dostarczyć do sekretariatu szkoły 

 

 Prace będą oceniane w trzech kategoriach: 

KLASY I-III 

KLASY IV-VI 

KLASY VII-VIII 

 

KRYTERIA OCENY: 

 Zgodność z tematem. 

 Umiejętność stosowania narzędzi do edycji grafiki komputerowej. 

 Estetyka wykonania. 

 Oryginalność spojrzenia autora na tematykę. 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Przekazane prace stają się własnością organizatora Konkursu  i mogą być wykorzystywane  

do realizacji zadań statutowych. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac 

w dowolnej formie. 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. 

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymują dyplomy, nagrody rzeczowe, a nauczyciele 

przygotowujący ucznia – podziękowania. 

 

Jedynym podmiotem wyznaczającym cele i sposób przetwarzania danych - administratorem  

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.  
 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy: 

Marta Maśkiewicz-Popiołek, e-mail: m.maskiewicz@sp51.lublin.eu  

Patrycja Wysocka, e-mail: p.wysocka@sp51.lublin.eu 

Sylwia Portka, Sylwia Wiracka  

 

Lista laureatów dostępna będzie od dnia 22 października 2020 r. 

 na stronie internetowej szkoły www.sp51.lublin.eu 
 

Nagrody wręczone zostaną na apelu, którego termin podamy  

wraz z opublikowaniem list laureatów konkursu. 

 

Z GÓRY DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OPIEKUNOM ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ  

W PROPAGOWANIU IDEI KONKURSU, A DZIECIOM ŻYCZYMY SUKCESÓW. 
 

http://www.sp51.lublin.eu/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

„KAROL WOJTYŁA – DROGA Z WADOWIC DO WATYKANU” 

 

 
 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszamy do udziału w konkursie ucznia (imię, nazwisko, klasa): 

 
………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

2. Tytuł pracy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa szkoły:……………………………………………………………………………………………........... 

adres szkoły:………………………………………………………………………………………………….......... 

telefon:…………………………………………………………………………………………………………....... 

e – mail szkoły:…………………………………………………………………………………………….............. 

 

4. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu, kontakt: 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

Podpis osoby zgłaszającej ucznia                                    

 
…………………………………………………….……                           
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUNA/RODZICA) DZIECKA 

NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu  

Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu” organizowanym  

przez Szkołę Podstawową nr 51 w Lublinie i wyrażam zgodę, aby moje dziecko 

……………………………………………………………. wzięło w nim udział. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej  

przez Organizatora Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – droga  

z Wadowic do Watykanu”. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka oraz dane szkoły) 

przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie jako Administratora Danych  

Osobowych w ramach realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – 

droga z Wadowic do Watykanu”, w tym na podawanie do publicznej wiadomości jego imienia  

i nazwiska, klasy i szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie.  

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Szkołę Podstawową nr 51  

im. Jana Pawła II w Lublinie wizerunku dziecka w celach związanych z organizacją  

oraz promocją Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Karol Wojtyła – droga  

z Wadowic do Watykanu”, 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/

