
I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS
PLASTYCZNO-GRAFICZNY

„Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati –
człowiek ośmiu błogosławieństw”

Patronat konkursu:
Parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublinie

Radio Plus Lublin

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Stowarzyszenie bł. Piotra Jerzego Frassati FRASSATIANUM

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin

przy współpracy z

Parafią pw. bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublinie

ul. Skierki 12, 20-601 Lublin

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
Małgorzata Siodłowska, siodlowska.malgorzata@sp3.lublin.eu

Ks. Kamil Zaborek, zaborek.kamil@sp3.lublin.eu

Dorota Kołsut, kolsut.dorota@sp3.lublin.eu

Adresaci konkursu:
uczniowie szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych:

1. Uczniowie kl. 1-3

2. Uczniowie kl. 4-6

3. Uczniowie kl. 7-8

Stowarzyszenie bł. Piotra
Jerzego Frassati
FRASSATIANUM

Parafia pw. bł. Piotra
Jerzego Frassati
w Lublinie



Forma:
plastyczna, grafika komputerowa

Cele konkursu
1. Ukazanie aktualności przesłania błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego.
2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego

błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego.
3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był błogosławiony Piotr Jerzy Frassati.
4. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji plastycznymi środkami ekspresji.

Kategorie i kryteria oceny prac:
1. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat, plakat

techniką grafiki komputerowej).
2. Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• poprawność merytoryczna,
• oryginalność i kreatywne ujęcia tematu,
• estetyka wykonania.
3. Wymiary:
• kategoria plastyczna: format A3, forma płaska lub półpłaska,
• grafika komputerowa – wydruk w formacie A4.

Warunki uczestnictwa:
1. Przyjmowane są tylko prace indywidualne. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę

rodzica/opiekuna (załączniki nr 1-4 dołączone do Regulaminu oraz dostępne na stronie Szkoły:
www.sp3.lublin.eu, w zakładce aktualności).

2. Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie (metryczka):
• imię i nazwisko autora, klasa, wiek
• imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail
• adres i telefon szkoły

i dostarczona lub przesłana na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Juliusza Słowackiego

Balladyny 22
20-601 Lublin, tel. 81 525-25-26

z dopiskiem: „Konkurs – bł. Piotr Jerzy Frassati”

3. Nauczyciel/opiekun może przesłać maksymalnie 3 prace na każdym poziomie wiekowym.
4. Termin nadsyłania prac – (decyduje data wpłynięcia pracy) do dnia 20 marca 2023 roku.

Inne postanowienia:
1. Rozstrzygnięcie Konkursu poprzez publikację wyników na stronie internetowej szkoły

(www.sp3.lublin.eu) nastąpi 31 marca 2023 roku. Dyplomy, nagrody i podziękowania do odbioru
w sekretariacie szkoły.

2. Dla laureatów i osób wyróżnionych przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a dla
nauczycieli/opiekunów podziękowania.

3. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu, przechodzą na własność organizatora.
4. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna, a wszelkie sprawy nieujęte

w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz akceptacją powyższego regulaminu.

6. Prace zostaną zaprezentowane w holu głównym Szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!



Załącznik nr 1:

(pieczęć lub adres szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA

I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS
PLASTYCZNO-GRAFICZNY

„Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati –
człowiek ośmiu błogosławieństw”

Prosimy wypełnić czytelnie

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

Tytuł pracy: …………….…………………………………………..…..…………………..………………….
……….……………………….…………………………………………..…..…………………..…………………..
……….……………………….…………………………………………..…..…………………..…………………..
……….……………………….…………………………………………..…..…………………..…………………..
……….……………………….…………………………………………..…..…………………..…………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna: ………..………………..………………………………
telefon/e-mail: ………..…………………..…………………..…………………..……………………………..

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



Załącznik nr 2:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na
przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
w związku z jego udziałem w I ARCHIDIECEZJALNYM KONKURSIE
PLASTYCZNO-GRAFICZNYM „Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati – człowiek ośmiu
błogosławieństw” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza
Słowackiego w Lublinie w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach
organizatora oraz w celu sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadoma/my dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y
o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

…………..……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna dziecka)



Załącznik nr 3:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział
w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………………………
w I ARCHIDIECEZJALNYM KONKURSIE PLASTYCZNO-GRAFICZNYM
„Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati – człowiek ośmiu błogosławieństw”.
Oświadczam, że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego
w karcie zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była
nienagradzana i niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję
nieodpłatnie organizatorowi Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej
pracy oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.

….………..……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna dziecka)



Załącznik nr 4:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem I ARCHIDIECEZJALNEGO
KONKURSU PLASTYCZNO-GRAFICZNYEGO „Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati –
człowiek ośmiu błogosławieństw” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3
im. Juliusza Słowackiego w Lublinie oraz akceptuję jego warunki.

….………..……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna dziecka)


