
 
 

REGULAMIN  
ARCHIDIECEZJANEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

                „Triduum Paschalne w obrazach”  
 

§1  
               Organizator konkursu  

 
Organizatorami konkursu są: Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie,  

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, 
Parafia Świętej Barbary w Częstochowie. 

 

§2  
Patronat honorowy 

Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. Bp Andrzej Przybylski – Biskup Pomocniczy 
Archidiecezji Częstochowskiej.  

                                                                              §3  
                                                                     Cele konkursu  
 
-  ukazanie istoty Triduum Paschalnego 
-  uwrażliwienie na piękno 
- rozwijanie kreatywności 
-  rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych  
- umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu 
- rozwijanie wyobraźni. 
 
 
                                                                             §4  
                                                                 Temat konkursu  
 
1. Temat konkursu: „Triduum Paschalne w obrazach”. 
2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora, jednak związana z tematyką 
konkursu.                                                                  
 
 
 
 
 



§5 
                                                             Uczestnicy konkursu  
 
1. Konkurs adresowany jest dla uczniów: 
- przedszkoli  
 - klas I-III szkół podstawowych 
 - klas IV-VIII szkół podstawowych 
 -  szkół specjalnych.  
2. Do konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły. 
 
                                                                             §6  

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne, indywidualnie, techniką dowolną, format pracy płaskiej – 
A3 lub A4, wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - 
rysowanie, malowanie, wyklejanie. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę i przesłać na adres szkoły: Zespół 
Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie ul. Św. Barbary 9/11 z dopiskiem „Triduum 
Paschalne w obrazach” w terminie do 31.03.2021r. lub złożyć osobiście w siedzibie w/w szkoły. 
4. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. 
5. Kryteria oceny prac: 
• pomysłowość, 
 • oryginalność ujęcia tematu,  
• estetyka wykonania pracy,  
• samodzielność wykonania.  
6. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja 
konkursowa przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej. 
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub miejsc 
równorzędnych. 
       Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
8. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej 
www.zssnr28info.pl , a autorzy zwycięskich prac zostaną o tym powiadomieni. 
Rozstrzygnięcie konkursu 15.04.2021r. 
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora praw 
autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1191 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 
Organizatora oraz w Internecie. 
10. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr 
osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie 
wystąpią wobec organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, uczestnik 
zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej 
odpowiedzialności w tym zakresie. 



11. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez 
organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu „ Triduum Paschalne  
w obrazach” na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 
12. Organizator konkursu zobowiązuje się do stosowania zasady poufności dotyczącej pozyskanych 
w ramach konkursu danych osobowych oraz innych informacji i zobowiązuje się nie udostępniać 
ich osobom trzecim chyba, że za pisemną zgodą osoby, której dane dotyczą. 

§7 

Postanowienia końcowe  
 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie 
oraz na stronie internetowej: www.zssnr28.info. 
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.  
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,  
z wyłączeniem warunków uczestnictwa w konkursie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą 
ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu.  
4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec przy dołożeniu należnej staranności. 
 


