
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „RODZINA” 
 
 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do udziału  
w Konkursie Plastycznym „RODZINA”. 

 
Konkurs został objęty patronatem medialnym przez 

Tygodnik „Niedziela”, Radio Jasna Góra i Radio Fiat. 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin dotyczy Konkursu „RODZINA”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest  Archidiecezja Częstochowska, Wspólnota „Pielgrzymi 

Niepokalanej” i Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2 CELE KONKURSU 
•  promowanie wartości rodzinnych, 
•  zachęcanie do powielania dobrych wzorców, 
•  promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, 
•  pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka, 
• zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje 

pomiędzy członkami rodziny. 
 
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia. 
5. Konkurs odbywa się w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. Prace dostarczone po 

tym terminie nie będą podlegały ocenie. 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 29 maja 

2022 r. 
 
 § 4 ZASADY KONKURSU 
1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu „RODZINA”. 
2. Konkurs obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym. 
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter 

indywidualny, a nie zbiorowy. 
4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy A4.  

Prace plastyczne mają być wykonane ręcznie. 
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap wewnątrz przedszkolny,  

drugi etap zewnętrzny. W pierwszym etapie należy wyłonić trzy prace konkursowe, które należy 
dostarczyć do organizatora konkursu. 

6. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek, adres, 
telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres przedszkola, którą reprezentuje autor pracy, imię 
i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo). Należy także  
dołączyć zgody rodziców, które są zamieszczone pod regulaminem. 

7. Prace należy dostarczać do dnia 17 maja 2022 r., na adres: Referat Duszpasterstwa Rodzin 
Kurii Metropolitalnej: 42- 217 Częstochowa, al. NMP 54, z dopiskiem: „RODZINA”. 

 
 



§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”. 
2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 19 maja 2022 r. a 24 maja 

2022r. 
4. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata zostaną opublikowane przez 

Organizatora na stronie internetowej Tygodnika Niedziela, Radia Fiat oraz w inny sposób 
w ogłoszeniach o Konkursie. 

5. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej  
oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym 
w materiałach drukowanych. 

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom. 
 
 § 6 NAGRODY 
1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody. 
2. Nagrody zostaną wręczone podczas Marszu dla Życia i Rodziny 29 maja 2022 r. 
 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte  

w niniejszym Regulaminie. 
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.rodziny.czest.pl 
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
oraz ich sprostowania. 

6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu  
oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe w/w osób przetwarzane będą 
przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych 
osobowych uniemożliwia przekazanie nagrody zdobytej w Konkursie. 

8. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „RODZINA” 
 
 

Uczniów klas 0 – III szkół podstawowych zapraszamy do udziału  
w Konkursie Plastycznym „RODZINA”. 

 
Konkurs został objęty patronatem medialnym przez 

Tygodnik „Niedziela”, Radio Jasna Góra i Radio Fiat. 
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin dotyczy Konkursu „RODZINA”, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest  Archidiecezja Częstochowska, Wspólnota „Pielgrzymi 

Niepokalanej” i Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, zwany 
dalej „Organizatorem”. 

 
§ 2 CELE KONKURSU 
• promowanie wartości rodzinnych, 
• zachęcanie do powielania dobrych wzorców, 
• promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, 
• pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka, 
• zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje 

pomiędzy członkami rodziny. 
 
§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia. 
5. Konkurs odbywa się w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. Prace dostarczone  

po tym terminie nie będą podlegały ocenie. 
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 29 maja 

2022 r. 
 
 § 4 ZASADY KONKURSU 
1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu. 
2. Konkurs obejmuje  klasy 0 – III. 
3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter 

indywidualny, a nie zbiorowy. 
4. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format pracy A4.  

Prace plastyczne mają być wykonane ręcznie. 
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Pierwszy etap wewnątrzszkolny, drugi etap 

zewnętrzny. W pierwszym etapie należy wyłonić trzy prace konkursowe, które należy dostarczyć 
do organizatora konkursu. 

6. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, 
telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko 
opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo). Należy także  dołączyć 
zgody rodziców, które są zamieszczone pod regulaminem. 

7. Prace należy dostarczać do dnia 17 maja 2022 r., na adres: Referat Duszpasterstwa Rodzin 
Kurii Metropolitalnej: 42- 217 Częstochowa, al. NMP 54, z dopiskiem: „RODZINA”. 
 
 



§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji 

Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”. 
2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator. 
3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 19 maja 2022 r. a 24 maja 

2022r. 
4. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata zostaną opublikowane przez 

Organizatora na stronie internetowej Tygodnika Niedziela, Radia Fiat oraz w inny sposób 
w ogłoszeniach o Konkursie. 

5. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym 
w materiałach drukowanych. 

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom. 
 
 § 6 NAGRODY 
1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody. 
2. Nagrody zostaną wręczone podczas Marszu dla Życia i Rodziny 29 maja 2022 r. 
 
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte  

w niniejszym Regulaminie. 
2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.rodziny.czest.pl 
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 

w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
oraz ich sprostowania. 

6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu  
oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą 
przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych 
osobowych uniemożliwia przekazanie nagrody zdobytej w Konkursie. 

8. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator. 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgoda rodzica/ opiekun prawnego na udział w Konkursie 
 

 
I   Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………... 
     (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
     (nazwa szkoły, klasa) 
 
w konkursie plastycznym „RODZINA” organizowanym przez Archidiecezję Częstochowską, 
Wspólnotę „Pielgrzymi Niepokalanej” i Referat Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej  
w Częstochowie. 
 
 
……………………………………….   …………………………………………… 

(Miejscowość i data)                     (Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
 
II  Ja, niżej podpisana/y jako przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej wyrażam zgodę  
na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, 
nazwiska, wieku, nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania, adres) w celach wynikających  
z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 
 
 
……………………………………….   ……………………………………………. 

(Miejscowość i data)                     (Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
 
III  Ponadto, wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  
na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych (dokumentacji filmowej), wykonanych związku 
z realizacją Konkursu plastycznego „Rodzina”. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nieograniczona 
ilościowo, czasowo, terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy publikacji, 
w szczególności rozpowszechnianie w Internecie a także w mediach : Radio „Fiat”, Radio Jasna Góra 
i Tygodnik Niedziela oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
 
 
……………………………………….   ……………………………………………. 

(Miejscowość i data)                     (Podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 


