
XII Konkurs Plastyczny

z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego w Puławach 

„Totus Tuus”

październik 2020 r.

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETÓW POWIATU PUŁAWSKIEGO I  MIASTA PUŁAWY

Organizatorzy:

 Stowarzyszenie „Rodzina”

 Urząd Miasta Puławy

 Starostwo Powiatowe w Puławach

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach

 Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Głównym celem konkursu  jest  aktywne włączenie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych w obchody XX Dnia
Papieskiego  pod  hasłem:  „Totus  Tuus”.  Naszymi  działaniami  chcemy  przedłużyć  dziękczynienie  za
kanonizację i przybliżać osobę naszego wielkiego rodaka. Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło
wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny,
które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus
Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga 
i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. 

Chcemy, aby papieskie wezwanie  Totus Tuus prowadziło także nas do zrozumienia i przyswojenia sobie  
postawy zawierzenia i ufności Bogu.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar nadchodzącego Dnia Papieskiego. Dnia 18 maja 
minęło 100 lat od urodzin Karola Wojtyły, który swoim życiem udowodnił, że Zawierzenie Bogu przez  
Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki 
mocy Słowa dojrzewa do świętości.

Celem konkursu jest: 

a. popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II i jej wpływu na kształtowanie

się myśli w wolnej Polsce

b. interpretacja hasła Totus Tubus – Cały Twój (Maryjo)

c. rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej wpływem myśli Jana Pawła II,

d. promowanie talentów plastycznych poprzez prezentacje twórczości konkursowej szerszemu

gronu odbiorców.
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R E G U L A M I N

1. Kategorie wiekowe:

 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym oddziały zerowe),
 dzieci szkół podstawowych klas I – III,
 dzieci szkół podstawowych klas IV-VIII,
 młodzież szkół średnich,
 dorośli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii.

2. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną poświęconą myślom Jana Pawła II w nawiązaniu do

hasła Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo).

3. Praca musi zostać wykonana w formie płaskiej dowolną techniką. 

4. Do konkursu uczestnik przesyła  j e d n ą pracę plastyczną  wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia  

i klauzulą RODO (Załącznik nr 1) na adres:

https://www.dropbox.com/request/pNDuJceHvN8NngZlHvqm Plik graficzny w formacie jpeg lub jpg może być

wysłany w formie skanu lub zdjęcia pracy. 

5. Termin składania prac wraz z kartą zgłoszenia upływa 4 października 2020 r. Prace nadesłane po terminie nie

będą oceniane.  Kartę  zgłoszenia  oraz zdjęcie  NALEŻY podpisać taką samą nazwą,  np.  imię  i  nazwisko

autora pracy.

6. Organizator ma prawo do korzystania z nadesłanych na konkurs prac w sposób nieograniczony terytorialnie  

i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet,

b) utrwalenie techniką poligraficzną i zwielokrotnienie w prasie.

7. Praca może być wykonana wyłącznie przez jednego autora. Autor może wykonać maksymalnie jedną pracę.

8. Jury konkursu szczególną uwagę zwróci na samodzielność prac. Prace niesamodzielne będą odrzucone.

9. Praca nie może być wykonana ZBIOROWO, powinna mieć jednego autora.

10. Szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie po 5 prac w każdej kategorii wiekowej.

11. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora.

12. Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem;
 interpretacja własna tematu;
 samodzielność wykonania pracy;
 walory artystyczne;
 kompozycja.

13. Nagrody: 

 w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc,
 wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego uznania. Decyzje Jury są

ostateczne.
14. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 października 2020 r. w kościele p.w. Świętej Rodziny w Puławach 

o godz. 16.00 podczas Koncertu Laureatów.

https://www.dropbox.com/request/pNDuJceHvN8NngZlHvqm
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Karta zgłoszenia

1. Kategoria wiekowa (w odpowiedniej kategorii zaznaczyć X):
□ dzieci w wieku przedszkolnym (w tym oddziały zerowe),
□ dzieci ze szkoły podstawowej klasy I – III,
□ dzieci ze szkoły podstawowej klasy IV – VIII,
□ młodzież szkół średnich.

1. Autor pracy (imię i nazwisko).......................................................................................................

2. Klasa...............................................................................................................................................

3. Szkoła/placówka............................................................................................................................

4. Telefon do szkoły/placówki............................................................................................................

5. Adres szkoły/placówki....................................................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna – tel. kontaktowy) .......................................................... 

.....................................................…
     podpis opiekuna/katechety*

*podkreślić w przypadku katechetów



                                   KLAUZULA RODO

Informacja dla uczestników konkursów 
organizowanych w ramach XIX Dnia Papieskiego 

w Puławach

W celu realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  zwanym,  dalej  „RODO”,
informujemy, że:

1.  Administratorem  danych  osobowych  osób  uczestniczących  w  konkursach  organizowanych  
w ramach XX Dnia  Papieskiego w Puławach jest  Stowarzyszenie  „Rodzina” ul.  Piramowicza 12,  
24-100 Puławy, zwane dalej Stowarzyszenie „Rodzina”.

2.  Administrator  przetwarza  następujące  kategorie  danych  osobowych:  dane  osobowe  i  dane
kontaktowe.

3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).

4. Okres przechowywania danych: dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji
celów,  a  po  tym  czasie  przez  okres  i  w  zakresie  wymaganym  przepisami  prawa.  
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na
podstawie zgody.

6. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

……………………………….
data i podpis


