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Katolicka Szkoła Podstawowa 

im. św. s. Faustyny 

w Trzciance 
zaprasza do wzięcia udziału 

  

w  III Powiatowym Konkursie  
„Święci na miarę (naszych czasów)”. 

 

 Każdy człowiek może wybrać sobie patrona, który przed obliczem Pana Boga i wobec 

wszystkich aniołów i świętych będzie wypraszał dla nas łaski. Dzieje się to na różnych etapach na-

szego życia. Imię już od dnia chrztu św. w szczególny sposób przypisuje nas opiece danego święte-

go. Jeśli tak nie jest, podczas bierzmowania mamy możliwość wyboru kolejnego imienia, a wraz 

z nim niebiańskiego orędownika. Częstokroć zdarzają się inne sytuacje, gdy jeden ze świętych staje 

się nam szczególnie bliski — czy to przez podobieństwo cech, sytuacji, czy też siłę oddziaływania 

Boskiego autorytetu. 

Wybór świętego patrona to sprawa indywidualna dla każdego. Przypatrzmy się tym, któ-

rzy w szczególny sposób byli świadectwem miłości Pana Boga już na Ziemi. Niech wspólne przy-

gotowanie lalki stanie się okazją do rozmów o dążeniach i celach życia nie tylko chrześcijanina, ale 

nade wszystko dobrego człowieka — szanującego czyjeś poglądy, wierzenia, upodobania. W cza-

sach, gdy priorytetem rodzin — niekiedy z przymusu stylu życia narzuconego przez otaczającą nas 

rzeczywistość — jest egzystowanie w świecie spraw doczesnych, nikłych, złudnych, dajmy dzie-

ciom okazję do zastanowienia się nad historią tych, którzy potrafili oprzeć się pożądliwości ziem-

skich uciech, by dostrzec prawdziwe, nieprzemijające wartości.   

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. 

Mamy nadzieję, że zachęcą Państwo swoich podopiecznych do udziału w tym przedsięwzię-

ciu. 

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, kartę uczestnictwa oraz czteroczęściowy 

szablon wraz z instrukcją
*
 przeznaczony do wykroju lalki, który po wydrukowaniu należy skleić 

w zgodnie z oznaczeniem liter A, B, C i D.  

         

Opiekunowie konkursu: 

Magdalena Sienkiewicz 

Maria Łaszkiewicz-Henszke 

                                                      
* Szablon lalki wraz instrukcją został zaczerpnięty z zasobów organizacji UNESCO. 
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 III Powiatowy Konkurs  

„Święci na miarę (naszych czasów)” 

Katolicka Szkoła Podstawowa 

im. św. s. Faustyny 

w Trzciance 
 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas 0–III, 

 uczniowie klas IV–V, 

 uczniowie klas VI–VIII. 

2. Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

3. Autorem pracy może być jedna osoba. 

4. Technika wykonania pracy, jak i dobór materiałów są dowolne, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz z wyłączeniem materiałów nietrwałych. 

5. Typ lalki zgłoszonej do konkursu musi być zgodny z wykrojem załączonym do regulaminu. 

6. Każda praca powinna być złożona wraz z wypełnioną metryczką (załącznik do regulaminu). 

7. Lalki wraz z wypełnioną metryczką twórcy, której wzór stanowi załącznik do regulaminu, 

prosimy składać lub przysyłać odpowiednio zabezpieczone do dnia 21 listopada 2019 r. 

na adres: 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. s. Faustyny 

ul. Spokojna 2  

64-980 Trzcianka 

tel. 518 609 991 

 

8. Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 listopada 

2019 r. o godz. 12.00. 

9. O wynikach rywalizacji uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu stworzenia wystawy 

pokonkursowej. Prace mogą być odebrane w dniu rozdania nagród i następnych, nie później 

jednak niż do dnia 14 grudnia br. 

11. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału przez niepełnoletniego uczestnika 

w konkursie jest dostarczenie organizatorowi eliminacji wypełnionej klauzuli informa-

cyjnej, której wzór stanowi załącznik do regulaminu — zgody na udostępnienie da-

nych osobowych przez rodziców danego ucznia. 
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Metryczka twórcy lalki przygotowanej 

na Powiatowy Konkurs 
„Święci na miarę (naszych czasów)” 

zorganizowany przez Katolicką Szkołę Podstawową 
w Trzciance 

 
Imię i nazwisko twórcy: ……………………………………………………………………… 

 

Wiek: ……… lat 

 

Nazwa instytucji patronującej (szkoły) i dane teleadresowe: 

UWAGA: ISTOTNE JEST PODANIE AKTUALNEGO NUMERU TELEFONU W CELU  

POINFORMOWANIA O EWENTUALNYM ZWYCIĘSTWIE W KONKURSIE! 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………. 

Nazwa świętego: ……………………………………………………………………….……………... 

 

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora. 

podpis opiekuna: ………………………………… 

Oświadczam, że znany jest mi regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte. 

podpis opiekuna: ………………………………… 
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Klauzula informacyjna — zgoda na udostępnienie danych osobowych 

Zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 7, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych wskazanych w niniejszej zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance, którą reprezentuje dyrektor szkoły z siedzibą 

przy ul. Spokojnej 2 w Trzciance (kod pocztowy: 64-980), tel. 518 609 991, adres e-mailowy:  

katolik.trzcianka@gmail.com. 

2. Pani/Pana dziecka dane będą przetwarzane w celu zebrania dokumentacji dotyczącej organizacji Powia-

towego Konkursu „Święci na miarę (naszych czasów)” zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządze-

nia o ochronie danych osobowych.  

3. Odbiorcą Pani/Pana dziecka danych osobowych będą osoby zainteresowane konkursem. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dotyczących dziecka oraz ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne i warunkiem umownym realizowanym w celach przeprowadzenia konkur-

su. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe spełnienie warunku umownego, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udział w konkursie przez Pani/Pana dziecko. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą osoby zainteresowane konkursem. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony, chyba że Pani/Pan wniosą o usunięcie 

danych osobowych Państwa dziecka do administratora danych, tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej 

w Trzciance. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów związanych z działalnością szkoły, zgod-

nie z Rozporządzeniem 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 swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych). Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w witrynie szkolnej, na szkolnym kon-

cie Facebooka, szkolnych tablicach tematycznych, ścianach laureatów, finalistów eliminacji, należących 

do Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance. 

11. Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych są podane w Polityce prywatności Katolickiej 

Szkoły Podstawowej w Trzciance w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
 

………………………………………………………… 
 
………………, ……………………..                             ………………………………………………………… 

                (czytelne podpisy rodziców dziecka) 
 

(miejscowość i data) 


