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Konkurs dla uczniów szkół podstawowych  

pt. „Błogosławiona Karolina moją patronką” 

z okazji Jubileuszu 25 – lecia parafii bł. Karoliny  

w Rzeszowie 

 

Organizatorem konkursu jest Parafia bł. Karoliny w Rzeszowie we współpracy z 

Szkołą Podstawową nr 18 w Rzeszowie i Publiczną Szkołą Podstawową im. Pauli 

Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Osoby odpowiedzialne za koordynację 

konkursu: katecheci uczący w szkołach na terenie parafii bł. Karoliny. 

 

REGULAMIN 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Cele konkursu: 

- poznanie i pogłębienie znajomości postaci bł. Karoliny; 

- kształtowanie wrażliwości artystycznej; 

- kształtowanie postaw służby innym, pomocy, obrony wartości na wzór bł. 

Karoliny; 

- wskazanie bł. Karoliny jako autorytetu dla dzieci i młodzieży. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu parafii 

bł. Karoliny w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie, Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie). 

3. Konkurs posiada 2 kategorie wiekowe: kl. od I do IV („młodsza”) i od V do 

VIII („starsza”) 

 

§2 Przedmiot konkursu 

1. Kategoria „młodsza”: 

a) Praca plastyczna: 

- wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A4, w którym uczeń 

zaprezentuje portret lub całą postać błogosławionej Karoliny; 

Wymagania dotyczące prac: 
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- technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A4; 

- praca powinna być: samodzielna i indywidualna; podpisana na odwrocie: imię, 

nazwisko, nazwa szkoły, klasa, temat pracy (prace nie podpisane  nie będą brały 

udziału w konkursie); 

2. Kategoria „starsza”: 

a) Praca plastyczna: 

- wykonanie pracy plastycznej na arkuszu formatu A3, w którym uczeń 

zaprezentuje wybraną scenę z życia codziennego błogosławionej Karoliny; 

Wymagania dotyczące prac: 

- technika prac: dowolna płaska na kartce bloku technicznego A3; 

- praca powinna być: samodzielna i indywidualna; podpisana na odwrocie: imię, 

nazwisko, nazwa szkoły, klasa, temat pracy (prace nie podpisane  nie będą brały 

udziału w konkursie); 

b) Praca literacka: 

- napisanie wiersza o życiu bł. Karoliny 

Wymagania dotyczące wiersza: 

- wiersz musi posiadać tytuł, być napisany komputerowo czcionką Times New 

Roman 14, długość wiersza minimum 12 linijek, maksimum jedna strona formatu 

A4; 

- wiersz powinien być pracą: samodzielna i indywidualna; podpisany na 

odwrocie: imię, nazwisko, nazwa szkoły, klasa (prace nie podpisane  nie będą 

brały udziału w konkursie); 

3. Do każdej pracy (plastycznej i literackiej we wszystkich kategoriach) należy 

obowiązkowo dołączyć ZGODĘ rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka na 

publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, wizerunku, klasy, 

szkoły, oraz zdobytego miejsca w Konkursie (prace bez zgody rodziców nie 

będą brane pod uwagę) – formularz zgody rodziców znajduje się w załączniku 

do niniejszego Regulaminu. 

 

§3 Termin konkursu 

1. Prace powinny zostać przekazane katechetom uczącym w danej klasie do dnia 

5 listopada 2021 roku (piątek). 
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2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 listopada 2021. 

3. Wręczenie dyplomów i upominków dla nagrodzonych prac (jeśli sytuacja 

epidemiczna na to pozwoli) nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych i 

odpustowych ku czci bł. Karoliny w listopadzie 2021r.   

 

§4 Nagrody 

1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. 

2. Komisja Konkursowa laureatom oraz dzieciom wyróżnionym przyznaje 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3. Laureatów tworzy troje najlepszych w swojej kategorii dzieci, w kategorii 

starszej będzie osobna grupa laureatów dla pracy plastycznej i pracy literackiej. 

4. Oprócz nagród dla laureatów Komisja może przyznać wyróżnienia w każdej 

kategorii wiekowej. 

5. Z nagrodzonych prac zostanie przygotowana wystawa w Parafii bł. Karoliny w 

Rzeszowie. 

 

§5 Uwagi końcowe 

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

2. Prosi się wszystkich nauczycieli i katechetów, aby zachęcili uczniów do udziału 

w konkursie. 

3. Prace wykonane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów Konkursu 

(istnieje możliwość zwrotu wykonanej pracy, ale trzeba zgłosić ten fakt wcześniej 

Organizatorom). 
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Rzeszów, dnia…………………………….. 

……………………………………………. 
(nazwa szkoły) 

 

……………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 

……………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH W TYM WIZERUNKU W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 
 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………… zamieszkała/y w  
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 

……………………………………………………………………………….., wyrażam zgodę na: 
 

nieodpłatne przetwarzanie (w tym rozpowszechnianie) danych osobowych w postaci: 

wizerunku
1
, imienia, nazwiska, klasy i szkoły mojego dziecka/ podopiecznego*…………... 

 

………….…….…….…………..……… przez parafię bł. Karoliny w Rzeszowie w związku 
(imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy) 

z udziałem w zorganizowanym konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt. 

„Błogosławiona Karolina moją patronką” z okazji Jubileuszu 25 – lecia parafii bł. 

Karoliny w Rzeszowie. 

 

Organizatorem wydarzenia jest Parafia bł. Karoliny w Rzeszowie we współpracy z Szkołą 

Podstawową nr 18 w Rzeszowie i Publiczną Szkołą Podstawową im. Pauli Montal Sióstr 

Pijarek w Rzeszowie.  
 

1 wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na 

publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałej w ramach 

organizowanego konkursu w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w 

celach promocyjnych, jak również w celu archiwizowania wydarzeń parafialnych poprzez 

rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w 

szczególności:
 

 

a) w Internecie np. na stronie internetowej parafii lub szkoły, na portalach społecznościowych 

szkół;  

b) TV, prasie i powstałych publikacjach; 

c) kronice parafialnej, dyplomach, plakatach; 
 

Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani 

naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych 

dziecka/podopiecznego*. 

…………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*)  

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody spowoduje 

brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie. 
_________________________ 

* zaznaczyć właściwe 


