
 XX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 
Pod hasłem:      

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

 – NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI” 

Organizator : Zespół Szkół w Krasnobrodzie 

Tematyka prac związana jest z 100. rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II i 20. Rocznicą 

nadania imienia Jana Pawła II krasnobrodzkiej szkole. 

I. Cele konkursu: 
 

1. Zachowanie i pielęgnowanie w pamięci wiedzy o świętym Janie Pawle II . 
2. Rozwijanie wrażliwości na wartości chrześcijańskie głoszone przez Ojca Świętego. 
3. Uchwycenie w kadrze miejsc pamięci poświęconych Janowi Pawłowi II oraz pamiątek, 

przedmiotów związanych z osobą Świętego. 
4. Stwarzanie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji osiągnięć 

rówieśniczych i kształceniu zdolności plastycznych. 
II. Adresaci konkursu: 

Konkurs plastyczny  
Uczniowie klas IV – VI  - (młodsza kategoria wiekowa) 
Uczniowie klas VII – VIII i ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (starsza kategoria 
wiekowa). 
Konkurs fotograficzny bez podziału na kategorie wiekowe - dla uczniów szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej/ponadgimnazjlnej.  

III. Przedmiot oceny konkursowej pracy plastycznej: 
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez ucznia jednej lub kilku prac  
w dowolnie wybranej płaskiej technice plastycznej: 
- format A3 i większy nieprzekraczający 100 x70. 
- mile widziane prace przygotowane do ekspozycji. 
Tematyka prac związana z osobą świętego Jana Pawła II, powinna zawierać treści: Jaki 
obraz zachowam w pamięci o polskim świętym, który żył wśród naszych bliskich i 
pozostał w sercach i pamięci ludzi całego świata. 

IV. Przedmiot oceny pracy fotograficznej: 
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez ucznia jednej lub kilku fotografii 
przedstawiającej upamiętnienie imienia, postaci  Wielkiego Polaka, świętego Jana 
Pawła II. Mogą to być pamiątki związane z osobą świętego, pomniki, tablice, miejsca 
noszące imię Jana Pawła II. Ważne jest uchwycenie idei konkursu – pamięci o 
świętym Janie Pawle II. Ważne jest także ujęcie tematu pod względem artystycznym, 
wyróżniające się pomysłowością. Oceniamy fotografie w wersji cyfrowej przesłane na 
adres kolofoto.kras@gmail.com Do fotografii dołączona metryczka i zgoda na 
przetwarzane danych (zdjęcie lub skan deklaracji).  
Jakość zdjęcia wystarczająca do druku na format A4. 

1. Każdą pracę należy zaopatrzyć w czytelnie wypełnioną  kartę informacyjną (zał.) 
2. Termin nadsyłania prac: 16 października 2020 r. 

mailto:kolofoto.kras@gmail.com


3. Prace wraz  z kartą zbiorczą nadesłanych prac proszę przesłać na adres: 
Zespół Szkół w Krasnobrodzie 

ul. Lelewela 37 

22-440 Krasnobród 

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny JPII” lub dostarczyć osobiście. 

Na pytania dotyczące konkursu odpowiada  Halina Gontarz, nauczyciel plastyki, tel. służb.  
846607080 

WYSTAWA POKONKURSOWA:  

OTWARCIE wystawy NASTĄPI  W  DNIU  SWIĘTA SZKOŁY   22.10. 2020 r. LAUREACI 

KONKURSU ZOSTANĄ POWIADOMIENI A NAGRODY PRZESŁANE LAUREATOM. 

 

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK 

Tytuł pracy  …………………………………………………………………… 

1. Imię i nazwisko autora…………………………………………………….. 

2. Klasa/wiek autora  ………………………………………………………… 

3. E-mail autora ……………………………………………………………… 

4. Nauczyciel/opiekun prowadzący………………………………………….. 

5. Nazwa szkoły ……………………………………………………………… 

6. Nr telefonu do kontaktu……………………………………………………. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Nr 2016/679z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w związku z przystąpieniem do konkursu pt: Święty Jan Paweł – Na zawsze w naszej 

pamięci, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół w 

Krasnobrodzie.  Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 możliwości wzięcia udziału w konkursie i odebrania nagrody w konkursie 

  udostępnienia informacji o zwycięzcach. 

Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 
….……………………………………. 

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna ucznia 
 


