
 
 
 



XIV Diecezjalny Konkurs Plastyczny 
„JAN PAWEŁ II” 

 
w ramach Dni Papieskich w Świdnicy 

 
Patronat : 

Prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska 
Biskup Świdnicki Ignacy Dec 

 
Organizator 

Młodzieżowy Dom Kultury  
im. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy 

 
 
 
 

Regulamin konkursu: 
Cele: 

 Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych. 
 Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża 
     Jana Pawła II 
 Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka . 
 Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości 

plastycznej. 
 
 

Tematyka prac plastycznych: 
 

„I pielgrzymka Jan Pawła II do Polski” 
 

Do uczestników konkursu: 
 
Motto:  
„ Pielgrzym z Rzymu, a rodem z Wadowic, przybył, aby umocnić człowieka w Polaku, 
a poprzez to umocnić Polaków i Polskę.”  
„Odwiedziny papieża w Polsce są z pewnością wydarzeniem bez precedensu,nie 
tylko w tym stuleciu, ale także w całym Tysiącleciu.” (Jan Paweł II) 
 
Wykonajcie ilustrację przedstawiającą miejsca, które odwiedził Jan Paweł II 
czterdzieści lat temu, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny( 2-10 czerwca 
1979 r.). Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Gaude Mater Polonia”. 
Miejscowości, które odwiedził Jan Paweł II w 1979 r. to: Warszawa, Gniezno, 
Częstochowa, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ. 
Możecie też przedstawić postać papieża Jana Pawła II, oraz postać św. Stanisława - 
„patrona Polaków”, ponieważ rok 1979 był w Polsce rokiem św. Stanisława, z okazji 
dziewięćsetnej rocznicy jego śmierci. 
Czekamy na wasze prace plastyczne, wykonane samodzielnie,w różnych technikach 
malarskich, rysunkowych i graficznych. 
 



Warunki uczestnictwa w konkursie:  
 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkól podstawowych i średnich, oraz 
innych placówek oświatowych.  

 
2. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela.  

 
3. Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących 
     technikach   plastycznych:   
 Rysunek: ołówkiem, piórkiem i tuszem, węglem. 
 Malarstwo: pastele suche, pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe, olejne, 

akwarele, kredki, techniki mieszane, batik, malarstwo na jedwabiu. 
 Grafika: linoryt, pleksoryt, monotypia, kolograf. 
 Techniki własne, techniki mieszane.(bez materiałów sypkich i bibuły) 
 Prace na płaszczyźnie, które będą prezentowane w antyramach . 

 
4. Format prac :  A4,  A3  lub  A2. 

Prosimy nie składać i nie rolować prac. 
5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do eksponowania i drukowania prac. 
 
6. Prace powinny być opisane w następujący sposób: 

 
Imię i nazwisko autora ………………………………………………………… 
Wiek autora…………………………………………………………………….. 
Nazwa, adres i telefon/  email szkoły lub 
placówki………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana 
…………………………………………………………………………………………. 
 

7. Prace  należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy,    
ul. Nauczycielska 2 ,  tel. 74-8513330 

 
do 17 kwietnia 2019 r. 

 
 
 
8. Uroczyste otwarcie wystawy i podsumowanie konkursu odbędzie się  podczas 

obchodów DNI  PAPIESKICH  2019 w Świdnicy 
w maju 2019 r. 

 
 

 Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: WWW.mdkswidnica.pl 
 
 

                                                                                               Koordynator konkursu  
                                                                                              Joanna Waksmundzka 

                                                                                                         MDK Świdnica  



DANE OSOBOWE KLUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów prac jest Młodzieżowy Dom Kultury  
ul. Nauczycielska 2 58-100 Świdnica tel. (074) 851 33 30 fax. (074) 851 33 35 
2.Admisnitrtor wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym jest kontakt w siedzicie MDK oraz pod adresem 
e-mailowym iod@mdk.swidnica.pl 
3. Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców Konkursu, które zostaną 
wykorzystane do wydania nagród: 
a) imię nazwisko, 
6. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora  w następujących celach: 
1) udziału w Konkursie 
– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres trwania Konkursu lub do 
momentu wycofania zgody; 
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 
– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes  - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), do 
momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu; 
3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
związanych z obowiązkiem zapłacenia należnego podatku od nagrody lub przechowywania dokumentacji 
podatkowej 
– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c  do 
momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych; 
4) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych z przechowywaniem 
zgłoszeń konkursowych zwycięzców konkursu, 
– podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f przez okres 
umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym 
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
administratora. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania . 
9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
10. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne 
do udziału w konkursie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją 
niewyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie będzie 
brak możliwości wzięcia w nim udziału. 
12. Decyzje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie związanym w udziałem w konkursie nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany 
 


