Konkurs artystyczny „Będziesz miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim”

ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Chełmie
22-100 Chełm
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15
tel. (082) 560 39 28, sp4@sp4chelm.pl
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
2. Konkurs ma zasięg krajowy.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych
konkursach.
5. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
6. Prace niesamodzielne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
7. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
 kl. I-III
 kl. IV-VIII
8. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 I kategoria – literacka- praca w wybranej formie literackiej (wiersz, list, rozprawka)
prezentująca wybrany punkt z ABC Społecznej Krucjaty Miłości.
 II kategoria – plastyczna- prezentująca logo wybranego punktu z ABC Społecznej
Krucjaty Miłości na białej koszulce typu t-shirt (rozmiar koszulki dowolny od 140 cm
do 164 cm).
 III kategoria – multimedialna (film trwający do 3 minut) prezentująca scenkę z życia
codziennego, która zostanie przedstawiona według wskazań Prymasa Tysiąclecia
zawartych w tekście ABC Społecznej Krucjaty Miłości.
9. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 etap szkolny (w którym wyłonieni zostaną uczniowie reprezentujący daną szkołę
w dalszym etapie),
 etap krajowy.
10. Terminy przeprowadzenia konkursu: etap szkolny do 31 marca 2022 r., etap krajowy
do 10 kwietnia 2022 r.
11. Konkurs ma charakter indywidualny (I kategoria – literacka oraz II kategoria – plastyczna)
oraz indywidualny lub zespołowy (III kategoria – multimedialna).
12. Prace konkursowe należy przesyłać do 10 kwietnia 2022 r. na adres organizatora
z dopiskiem: Konkurs ABC.
13. Jury konkursu do 30 kwietnia 2022 r. prześle informacje o wynikach konkursu do szkół
uczestniczących w konkursie oraz poda do publicznej wiadomości wyniki na stronie
internetowej szkoły i fanpage szkoły.
14. Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 12 maja 2022 r. w siedzibie organizatora konkursu.
15. Organizator konkursu wystawia stosowne dyplomy zawierające niezbędne dane ucznia,
zasięg konkursu, zdobyte miejsce I, II lub III, dane organizatora.

CELE KONKURSU
1. Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.
3. Rozbudzanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
4. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i aktywności artystycznej.
5. Kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej.
6. Doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich.
7. Rozwijanie sprawności pisania z troską o poprawność redagowanego tekstu.
8. Poszerzanie umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych.
ZAKRES MERYTORYCZNY:
I kategoria – literacka
1. Tworzenie wypowiedzi pisemnych na określony temat w oparciu o lekturę i własne
doświadczenia.
2. Samodzielne docieranie do informacji, dokonywanie ich selekcji, syntezy
oraz wartościowania.
3. Rozumienie, analiza i interpretacja zróżnicowanych tekstów.
4. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności z zakresu różnych działów nauki o języku
(fleksji, słowotwórstwa, składni, frazeologii, stylistyki, ortografii).
II kategoria – plastyczna
1. Tworzenie różnorodnych kompozycji na płaszczyźnie, ustalenie właściwych proporcji
poszczególnych elementów kompozycyjnych.
2. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
3. Wyrażenie w pracach plastycznych uczuć i emocji wobec rzeczywistości, w tym
płynących z inspiracji literackich.
III kategoria – multimedialna
1. Korzystanie z urządzeń do nagrywania obrazów, dźwięków i filmów, w tym urządzeń
mobilnych.
2. Posługiwanie się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Uznanie i respektowanie prawa do prywatności danych i informacji oraz prawa
do własności intelektualnej.
4. Współpraca w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemu.
W III kategorii - multimedialnej obowiązuje również zakres merytoryczny I kategorii – literackiej
oraz II kategorii – plastycznej w zależności od koncepcji filmu i sposobu jego wykonania (film
bowiem może być wykonany na podstawie prac plastycznych i literackich lub w formie
przedstawienia – gry aktorskiej).
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
1. Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
2. ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

TREŚĆ ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO.
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego
człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć
coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij
rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie
tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy
drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj
ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH
ETAPÓW
1. Etap szkolny
 oceny prac konkursowych dokona szkolna komisja konkursowa według poniższych
kryteriów i przesyła do organizatorów do 10 kwietnia 2022 r.;
 szkolna komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace konkursowe z każdej grupy
wiekowej oraz z każdej kategorii;
 szkolna komisja konkursowa prześle, w wyznaczonym terminie, wybrane prace
I kategoria literacka – drogą mailową na adres: sp4@sp4chelm.pl;
II kategoria plastyczna – na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi,
22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 z dopiskiem: Konkurs ABC;
III kategoria multimedialna – drogą mailową na adres: sp4@sp4chelm.pl;
 każda praca musi być podpisana: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła
(dokładne dane teleadresowe), imię i nazwisko opiekuna konkursu;
 do organizatora (na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi,
22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 z dopiskiem: Konkurs ABC)
należy także przesłać kartę zgłoszenia do udziału w konkursie, oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych dziecka.
2. Etap krajowy
 oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrektora szkoły będącej
organizatorem konkursu, według ustalonych kryteriów;
 jury oceni nadesłane prace, nagradzając po trzy w każdej grupie wiekowej
oraz w każdej kategorii;
 jury, w wyznaczonym terminie, prześle informacje o wynikach konkursu do szkół
uczestniczących w konkursie oraz poda do publicznej wiadomości wyniki na stronie
internetowej szkoły i fanpage szkoły.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Realizacja, kreatywność, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
2. Wartości merytoryczna pracy.
3. Walory językowe oraz poziom artystyczny pracy.
INFORMACJE DODATKOWE
Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły: sp4chelm.pl w zakładce Aktualności
oraz na fanpage szkoły https://www.facebook.com/sp4chelm.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Jolanta Marciniak – nauczyciel (kontakt: jolantamarciniak@sp4chelm.pl),
tel.: (082) 560 39 28

(pieczęć lub adres szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA

Konkurs artystyczny „Będziesz miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem
Stefanem Wyszyńskim”

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………… kl. .…..…

Kategoria (podkreślić właściwą)
• literacka
• plastyczna
• multimedialna

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela: ….………………..………………..…………

telefon/e-mail: ……………….....

Nazwa i adres szkoły:
……………………………………….……………...……..……………………………
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
………………………….………...…..……...………….………………………………
e-mail: …………………………………….……….……
telefon kontaktowy…………………………….……..…

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/podpisana
………………………………………………...............................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/
podopiecznego…………………………………………………………… (imię i nazwisko
dziecka) przez Szkołę Podstawową nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Chełmie udostępnionych na potrzeby Konkursu artystycznego „Będziesz
miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim” w celach związanych
z realizacją zadań konkursu.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i powielanie
zdjęć oraz nagrań audio/video mojego dziecka/podopiecznego ……………………
………………………… (imię i nazwisko dziecka) wykonywanych podczas realizacji zadań
Konkursu artystycznego „Będziesz miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem Stefanem
Wyszyńskim” w celach promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczanie tych materiałów
na stronie internetowej www.sp4chelm.pl oraz mediach.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami
integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie (adres: ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm, telefon: (82) 560 39 28) .
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Konkursu artystycznego „Będziesz
miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim”
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niewyrażenia zgody
na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych jest skreślenie z listy
uczestników konkursu i rezygnacja z przyznanych nagród.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994r.

…………………………………………….
podpis rodzica/prawnego opiekuna

