
Konkurs pamięci św. Jana Pawła II

Cele konkursu:

• umożliwienie  młodzieży  przedstawienia  swoich  osobistych  refleksji,  przeżyć  i  wrażeń

związanych z postacią św. Jana Pawła II,

• upowszechnienie nauczania św.  Jana Pawła II,

• rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,

• budowanie wśród młodzieży odpowiedniej postawy moralnej,

• rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród młodzieży,

• wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności  

oraz dorobku artystycznego,

• propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 

• ukazanie jedności doświadczenia religijnego w rozmaitych kulturach i kręgach 

cywilizacyjnych,

• zaakcentowanie najważniejszych problemów egzystencjalnych wspólnych dla ludzi różnych

czasów i epok.

Uczestnicy konkursu

W konkursie  mogą  wziąć  udział  uczniowie  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.  Kopernika  

w Żywcu.

Zasady konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

1. Konkurs recytatorski – zadaniem uczestnika jest  przygotowanie wybranego  utworu

             poetyckiego lub fragmentu prozy św. Jana Pawła II (do 5 minut).

• Uczestników   prosimy  o  nagranie  telefonem  komórkowym  w  konfiguracji poziomej

wybranego przez siebie utworu, a następnie zapisanie filmiku na dysku Google.

• W celu wzięcia udziału w  konkursie należy przesłać  jeden link odsyłający do nagrania.  



• Nagranie  powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej

program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. 

• Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  do  10  października br. na  adres

ddkam149@gmail.com  KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (załącznik nr 1), ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 2), linku z nagraniem  

z dopiskiem: Konkurs pamięci św. Jana Pawła II.

2. Konkurs poetycki – zadaniem uczestnika jest napisanie wiersza (maksymalnie do 3 prac)

inspirowanego życiem, działalnością, twórczością i słowami św. Jana Pawła II.

• Prace konkursowe napisane czcionką Times New Roman o rozmiarach 12 punktów, należy

przesłać  do  10  października br. na  adres  ddkam149@gmail.com wraz  z  KARTĄ

ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA  (załącznik  nr  1),  ZGODĄ  NA  PRZETWARZANIE

DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 2) z dopiskiem: Konkurs pamięci św. Jana Pawła

II.

• Uczniowie  piszą  wiersze  samodzielnie,  a  ich  prace  muszą  być  oryginalne  i  nigdzie

wcześniej niepublikowane.

• Prace,  które  nie  będą  spełniały  powyższych  warunków  regulaminu,  nie  zostaną

zakwalifikowane do udziału w konkursie.

• Organizatorzy konkursu mają prawo w każdym momencie jego trwania wykluczyć z udziału

uczestnika,  w  stosunku  do  którego  powzięli  uzasadnione  podejrzenie  o  stosowanie

nieuczciwych praktyk.

• Organizatorzy nie zwracają  nadesłanych tekstów. 

3. Konkurs piosenki

• Konkurs ma charakter  przeglądu, w którym mogą wystąpić indywidualni wykonawcy.

• Łączny czas wykonania nie może przekraczać 7 minut.

• Uczestnicy wykonują wybraną  przez siebie piosenkę  związaną z osobą św. Jana Pawła II

(np. Barka,  Nie  ścigaj  się  z  miłością,  Moje  miasto  Wadowice,  Życzymy,  życzymy,  Abba

Ojcze, itd.).

• Uczestników  prosimy  o  nagranie  telefonem  komórkowym  w  konfiguracji  poziomej

wybranej przez siebie piosenki, a następnie zapisanie filmiku na dysku Google.

• W celu wzięcia udziału w  konkursie należy przesłać  jeden link odsyłający do nagrania.  

• Nagranie  powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej

program z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. 



• Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wysłanie  do  10  października br. na  adres

ddkam149@gmail.com  KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (załącznik nr 1), ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 2), linku z nagraniem  

z dopiskiem: Konkurs pamięci św. Jana Pawła II.

Postanowienia ogólne

• Zgłoszenie  pracy  lub/i  uczestnictwa  w  konkursie   jest  jednoznaczne  z  akceptacją

Regulaminu Konkursu.

• Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikacji  nagrodzonych i  wyróżnionych

utworów lirycznych i muzycznych  bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium

autorskiego.

• Dla laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody.

• Informacji na temat konkursu udziela ks. Bartosz Łacek.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO  …........................................................................................................................

KLASA …..............................................................................................................................................

KATEGORIA …....................................................................................................................................

REPERTUAR (w przypadku wyboru konkursu recytatorskiego lub konkursu piosenki):

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

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

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

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

Podpis uczestnika

…………………………...

     



Załącznik nr 2       

DANE UCZESTNIKA  SZKOLNEGO KONKURSU PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II

Żywiec, dnia………………..    

Imię i nazwisko…………………………………..

Adres zamieszkania………………………...

……………………………………….....

Nr tel. …………………………………...

Adres e-mail……………………………...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I Ja niżej podpisany, wyrażam  - zgodnie z treścią art.7 ust. 2 Rozporządzenia   Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  UE  2016/679  z  27  kwietnia  2016  roku  (RODO)  –  wyraźną  i

dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  i  zbieranie  moich  danych  osobowych  przez

Administratora Danych tj.  „Z Kopernikiem w XXI wiek” stowarzyszenie dla promocji  i

rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, ul. Słowackiego 2, 34-

300 Żywiec, w celu uczestnictwa w SZKOLNYM KONKURSIE PAMIĘCI ŚW. JANA

PAWŁA II oraz wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku. 

II Jednocześnie oświadczam, że:

1. Podaję  moje dane osobowe dobrowolnie oraz  oświadczam, że są  one zgodne z prawdą.

Zapoznałem/-am się  również  treścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i

sposobach przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści w/w danych, prawie

do  wglądu i  możliwości  ich  poprawienia  oraz  że dane  te  nie  będą  udostępniane innym

podmiotom. 

2. Zostałem/-am poinformowany o dobrowolności podania przedmiotowych danych, a moja

zgoda  spełnia  wszystkie  warunki  o  których  mowa w  art.  7  RODO,  tj.  przysługuje  mi

możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w

wyraźnej  i  zrozumiałej  formie  oraz  poinformowano  mnie  o  warunku  możliwości  jej

rozliczalności. 

……….………………………………….

                                                                                                 Podpis rodzica lub prawnego opiekuna


