
Zespół Szkolno – Przedszkolny,  oddział PG                                               

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 

Honorowy patronat: 

  Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż 

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak 

Marszałek Województwa Małopolskiego –  Jacek Krupa 

        Starosta Powiatu Tarnowskiego –  Roman Łucarz 

  Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka 

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału 

w XVI Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym 

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem... 

 

Cele konkursu: 

1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania. 

2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas 

    walki o swoją wolność i godność. 

3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

Temat wiodący tegorocznego konkursu: 

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. 
                                                                                         Jan Paweł II 

Zagadnienia rozszerzające temat: 

 

1. Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI). 

2. Być razem to być dla siebie nawzajem. 

3. Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii. 

4. Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie. 

5. Rodzina kolebką wartości. 

6. Bóg, Ojczyzna w naszych sercach. 

 

 

Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy 

pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych 

przeżyć, doświadczeń innych osób. 

Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły. 

 

Formy konkursowe: 

 praca plastyczna – format i technika dowolna 

 prace poetyckie 

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

 klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna) 

 klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki) 

 klasy VII, VIII  i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki) 

 szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna  lub tekst poetycki) 

 dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki). 

 

 



 

 

Regulamin konkursu 

 

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami 

konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia   7  stycznia 2019 r.  (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny                                                                                                                 

w Woli Radłowskiej 67 

33 –133 Wał –Ruda,  

telefon: 14 6782038 

 

 Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny).                     

Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.  

 Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres 

poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl   

 Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną. 

 Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, 

uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane. 

 Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom. 

 Decyzje Jury konkursu są ostateczne. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 14  marca 2019 r. o godzinie 1000   w ZSP  w Woli 

Radłowskiej 

Zapraszamy! 

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się Ewangelią,                                          

z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nauczaniem Jana Pawła dotyczące rodziny oraz z materiałami 

publikowanymi na stronie internetowej http://www.zspwolaradlowska.pl ,   http://www.pz.lap.pl ,  

http: //www.gminaradlow.pl/, www.diecezja.tarnow.pl/, https://synodtarnow.pl/ 

Patronat honorowy 

 

 

           

       
 
 

                                                            

Patronat medialny:  

   

 

mailto:zspwr@interia.pl
http://www.pz.lap.pl/
http://www.diecezja.tarnow.pl/
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,32790,mpid,4,uid,2bf0a51690b59cb4?f=Herb Powiatu.jpg


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU 

w XVI  Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym 

„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...” 

 
UCZNIA 

 
……………………………………………………………............................................................ 

(imię i nazwisko Uczestnika, klasa i wiek) 

 

……………………………………………………………………........................................................ 

(dokładny adres szkoły lub rodzica, który zgłasza pracę dziecka) 

........................................................................................................................................................                                                                                                                                                        

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                               

( gmina, powiat. województwo) 

 

....................................................................................................................................................... 

( numer telefonu szkoły, numer rodziców,  adres e-mail) 

 

Opiekun.................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

pieczęć szkoły i dyrektora:                                                                Podpis rodziców/prawnych                        

opiekunów  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej / literackiej zatytułowanej 

..................................................................................................................  

Przekazuję ją bezpłatnie na rzecz organizatorów XVI Ogólnopolskiego Konkursu                    

Poetycko – Plastycznego pod hasłem „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem”.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie tej pracy w związku z konkursem                                

i szerzeniem kultu Bł. Karoliny w formie ekspozycji, druku oraz do rozpowszechniania na nośniku 

elektronicznym i papierowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie w formie 

zdjęć wizerunku uczestnika  w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na stronach 

internetowych i w prasie). 
 

 

....................................................................                                                 ....................................................... 

    ( miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis rodzica, opiekuna) 

 



ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA  

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 

                     Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka  oraz klasa szkoła**) 

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej, zwane dalej „Zespołem”,  w celach uczestnictwa                          

i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Błogosławiona Karolino świeć nam 

przykładem”, zwany dalej „Konkursem”.  

Poinformowano mnie, że: 

1)      administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 

Radłowskiej. Kontakt z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 678-20-38 oraz lub 

adresem poczty elektronicznej zspwr@interia.pl; 

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji 

wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl; 

3)         dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 RODO; 

4)     Państwa   dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów, TV Tarnów, 

Kuratorium Oświaty w Krakowie, Narodowej Biblioteki, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 

Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Publikacja na stronach www  wyżej wymienionych urzędów. 

5)  dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres1 roku uczestników a dla laureatów                            

do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie; 

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

7)     mam prawo do przeniesienia danych; 

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem; 

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                              

 

 Wola Radłowska, dnia  ………………….   ………………………………… 

                                                                              (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie) 

• skreślić niepotrzebne 

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka 

mailto:zspwr@interia.pl
mailto:fuch.piotr@wp.pl


 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU 

w XVI  Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym 

„Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...” 

 
                   UCZESTNIKA, KTÓRY    NIE JEST UCZNIEM 

 

 
…............................................................................................................................ ............................................................. 

 (imię i nazwisko Uczestnika) 

 

…………......................................................................................................................................................................................... 

(dokładny adres) 

……………......................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                       

........................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

( gmina, powiat. województwo) 

………………  ……………………………………………………… ..............................................................                                                                                                                                                                           

( numer telefonu, adres e-mail) 

 

 

Podpis uczestnika: ………………………………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej / literackiej zatytułowanej 

............................................................................................................................................................. 

 Przekazuję ją bezpłatnie na rzecz organizatorów XVI  Ogólnopolskiego Konkursu                   

Poetycko – Plastycznego pod hasłem „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem”.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie tej pracy w związku z konkursem                               

i szerzeniem kultu Bł. Karoliny  w formie ekspozycji, druku oraz do rozpowszechniania na nośniku 

elektronicznym i papierowym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz upublicznienie w formie 

zdjęć wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na stronach 

internetowych i w prasie). 
 

 

....................................................................                                          .......................................................  

    ( miejscowość, data)                                                                                (czytelny podpis Uczestnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA 

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 

                     Działając jako osoba pełnoletnia 

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika) 

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej, zwane dalej „Zespołem”,  w celach uczestnictwa                          

i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Błogosławiona Karolino świeć nam 

przykładem”, zwany dalej „Konkursem”.  

Poinformowano mnie, że: 

1)      administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 

Radłowskiej. Kontakt z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 678-20-38 oraz lub 

adresem poczty elektronicznej zspwr@interia.pl; 

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji 

wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl; 

3)         dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 RODO; 

4)     Państwa   dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów, TV Tarnów, 

Kuratorium Oświaty w Krakowie, Narodowej Biblioteki, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, 

Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Publikacja na stronach www  wyżej wymienionych urzędów. 

5)  dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku dla uczestników a dla laureatów  do 

uchylenia  zgody na ich przetwarzanie; 

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

7)     mam prawo do przeniesienia danych; 

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem; 

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                              

 Wola Radłowska, dnia  ………………….   ………………………………… 

                                                                              (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie) 

• skreślić niepotrzebne 

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji uczestnika 

mailto:zspwr@interia.pl
mailto:fuch.piotr@wp.pl

