
Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz” 

 

 1. Organizatorami Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego pt. "Jezus Chrystus - Dobry Pasterz" są: 

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

2. Cele konkursu: pogłębienie wiedzy biblijnej, kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży, 

popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, rozwijanie współpracy między szkołami, 

propagowanie wartości chrześcijańskich, zainteresowanie dzieci i młodzież tematyką powołaniową. 

3. Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana 

indywidualnie i samodzielnie przez ucznia. 

4. Kategorie konkursowe: uczniowie/uczennice klas I-IV SP, uczniowie/uczennice klas V-VIII SP, 

uczniowie/uczennice klas ponadpodstawowych. 

5. Praca konkursowa:  

a) Temat: „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”, na podstawie Psalmu 23 i fragmentu Ewangelii wg św. Jana 

 (J 10,1-10).  

b) Technika i format:  

• Klasy I – IV SP: obrazek powołaniowy, format A4 (kredki, farby, pastele), 

• Klasy V – VIII SP: plakat powołaniowy, format A3 (kredki, farby, pastele), 

• Klasy ponadpodstawowe: plakat powołaniowy, format A3 (technika komputerowa). 

c) Liczba  prac:. Szkoła może przysłać po maks. 2 prace w każdej kategorii konkursowej. Prace należy 

podpisać na odwrocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. Prace niepodpisane bez 

wskazania autora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą klasyfikowane. 

d) Ocena prac: prace oceni komisja, powołana przez Rektora Prymasowskiego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Gnieźnie. Komisja będzie oceniać: oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność  

z treścią konkursu, walory estetyczne.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

e)  Termin oddania prac: prace należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 22.04.2020 roku do 

Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, ul. Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno,  

z dopiskiem: Konkurs „Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”. Do prac konkursowych należy dołączyć: 



metryczkę (załącznik nr 1), podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 2), 

podpisane oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3). 

6. Nagrody: w każdej kategorii konkursowej zostaną ufundowane po 3 nagrody. Organizator zastrzega 

sobie także możliwość przyznania wyróżnień. 

7. Uroczyste wręczenie nagród: 5 maja 2020 roku w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym 

w Gnieźnie. Szczegóły zostaną podane opiekunom osób nagrodzonych. 

8. Zgody: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych osobowych  

i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają także zgodę na 

opublikowanie nadesłanych prac w mediach społecznościowych, prowadzonych przez  PWSD w Gnieźnie 

oraz  na wydanie ich w formie obrazków powołaniowych. Tym samym prawa autorskie do prac przechodzą 

na organizatorów konkursu (zgodnie z załącznikami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

METRYCZKA 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:…………………………………………….................. 

2. KLASA:…………………………………………………………………..................... 

3. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………... 

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

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

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

4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA 

WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL i NUMER TELEFONU: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA 

KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, będącego autorem pracy 

konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, zgłoszonego przez szkołę: 

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

…………………………………………………………………………………. 

klasa: …………, do konkursu plastycznego pt. „ Jezus Chrystus – Dobry Pasterz”, organizowanego 

przez  Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Seminaryjnej 2 

(zwanego dalej Organizatorem) oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej, z siedzibą przy ul. Łaskiego 7 (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w 

niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie 

prawa majątkowe do utworu. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego 

oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu  

i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za 

granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 

majątkowe na następujących polach eksploatacji: publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; wykorzystywanie w celach 

informacyjnych i promocji. 
 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu zezwalam Organizatorowi na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu oświadczam, że utwór jest autorstwa 

mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie 

naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie  

z Ustawą z  dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, 

szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że 

mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora utworu wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji 

konkursu, zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, 

praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.  

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

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy      (data i podpis Organizatora) 

autora/opiekun prawny autora)  



Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

 

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

złożone w dniu …………………2020 roku w ………………………………………………………….(miejscowość) 

przez:…………………………………………………………(imię i nazwisko rodzica/opiekuna ust.). 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka (imię i nazwisko dziecka): 

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

uczącego się   w klasie ..........................w   szkole.............................................................................. (nazwa szkoły) 

niniejszym wyrażam zgodę na:  

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne wykorzystywanie, 

prezentowanie i wielokrotne rozpowszechnianie, na potrzeby konkursu „Chrystus – Dobry Pasterz””, 

organizowanego przez Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie z siedzibą przy ul. 

Seminaryjnej 2 (zwanego dalej Organizatorem) oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej, z siedzibą przy ul. Łaskiego 7 (zwanego dalej Organizatorem) dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, zwanego dalej „Konkursem” oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs, 

wizerunku i wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich 

nośnikach (w tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla 

potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty  do różnego rodzaju 

form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami 

innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe  

i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych 

materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących 

Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

2. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronach 

internetowych  i portalach społecznościowych Organizatora. 

3. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

4. Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni go akceptuję. 

 

 

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

(data i podpis przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora)  

 

 


