
 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu 

pn. DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI 

 

1. Organizatorem  Konkursu jest Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II,  
z siedzibą przy ul. Papieskiej 10 w Starym Sączu, zwane w dalszej części regulaminu w 
skrócie: DCP. 

2. Konkurs dofinansowany przez Lasy Państwowe ze środków Funduszu Leśnego, którego 
dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w  ramach konkursu 
„Drewno jest z lasu”.   

3. Celem konkursu DCP jest: 

• zainteresowanie dzieci i młodzieży odpowiednim użytkowaniem zasobów 
przyrody ze szczególnym uwzględnieniem surowca drzewnego, 

• promowanie wśród   dzieci i młodzieży dobrych nawyków i postaw w zakresie 
wykorzystania drewna jako w pełni naturalnego, ekologicznego i odnawialnego 

surowca, 

• zwrócenie uwagi na stałą obecność i użytkowanie surowca drzewnego  
w codziennym życiu, 

• promocja obiektów małopolskiej architektury drewnianej,  

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży poprzez prace 

plastyczne, 

• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,  
• rozbudzanie kreatywności i kształcenie umiejętności pracy zespołowej. 

 

4. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie pracy plastycznej  (przez min. 2 osoby, 

mogą być całe klasy) w dowolnej technice, z dowolnych materiałów, przy czym co 
najmniej jeden element pracy musi być materiałem pochodzenia drzewnego. 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

nowosądeckiego. 

6. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy 

IV-VIII. 

7. Praca powinna być wykonana własnoręcznie przez jej autorów we wskazanym 
przedziale wiekowym, bez pomocy osób dorosłych, rodziców i opiekunów.  

8. Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli 

Organizatora oraz pracowników Lasów Państwowych - Nadleśnictwo w Starym Sączu.  



 

 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej do siedziby 

DCP (recepcja) lub wysłanie jej zdjęć, wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 
1 do regulaminu) oraz wymaganymi oświadczeniami autorów/opiekunów prawnych  
(załącznik nr 2), w terminie do dnia 7 grudnia 2022r., do godz. 16.00.  W przypadku 

wysłania zgłoszenia mailem wymagany jest skan podpisanych oryginałów. Prace do 

konkursu w imieniu swoich uczniów zgłasza szkoła. 
10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody pieniężne w każdej kategorii wiekowej  

w wysokości:  I miejsce  500 zł, II miejsce 400 zł;  III miejsce: 300 zł. Komisja konkursowa 

może również przyznać wyróżnienia w wysokości 100 zł. Każdy uczestnik konkursu 
otrzyma pamiątkowy dyplom. 

11. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.centrumopoka.pl,  

8 grudnia 2022r., do godz. 14.00. 

12. Dla uczestników i laureatów konkursu 12 grudnia 2022r. w godzinach od 10.00 do 13.00, 

w siedzibie DCP odbędzie się  finał konkursu:  PIKNIK EDUKACYJNY. W programie: 

warsztaty  pn. „Drewno w Twoim życiu”, opowieść o historii powstania Ołtarza 
Papieskiego oraz  prelekcja leśniczego o jego pracy, rytmie życia lasu, sposobie 
pozyskiwania drewna. Na zakończenie uroczyste wręczenie nagród laureatom. 

Wszystkim uczestnikom warsztatów i pikniku edukacyjnego zapewniamy ciepły posiłek.  
13. Szkoła, która zgłosi prace uczniów do konkursu, zobowiązana jest do zamieszczenia  

informacji o udziale w konkursie na swojej stronie internetowej i/lub w mediach 

społecznościowych.  Printscreeny  zamieszczonej informacji należy przesłać na adres: 
batko.monika@gmail.com. Brak przesłania printsceenów w terminie wyznaczonym do 
przesłania zgłoszenia pracy, jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie. Wzór 
informacji do umieszczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.  

14. Prace dostarczone do DCP oraz zdjęcia nadesłanych prac przechodzą na własność DCP.  

15. Zdjęcia prac konkursowych zostaną umieszone w internetowej galerii konkursu na 
stronie DCP. 

16. Administratorem danych osobowych jest Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. 

Jana Pawła II w Starym Sączu.  

17. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 605 727 

241.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu pn.: „DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS PN.: „DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI” 

 

1. Imiona i nazwiska uczestników/klasa 

 

        

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

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

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

2. Szkoła i adres szkoły: …………..……………………………………………....………………………………...………… 

 

3. Tytuł pracy: 

 

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

 

4. Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica /opiekuna grupy lub innej osoby  

upoważnionej do odbioru nagrody  w przypadku nagrodzenia pracy: 

 

…………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
5. Adres/y stron internetowych, mediów społecznościowych, w których zamieszczona 

jest/będzie informacja o uczestnictwie w konkursie dofinansowanym przez Lasy 

Państwowe ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych w  ramach konkursu „Drewno jest z lasu”.   
 

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

 

 

 …………………………………………………… 
   pieczątka I podpis DYREKTORA  

             lub upoważnionego pracownika szkoły 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu pn.: „DREWNIANE SKARBY MAŁOPOLSKI” 

  

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

i UTRWALENIE WIZERUNKU 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

• udział mojego dziecka …....................................................     
 

• ucznia klasy …..........    
 

szkoły ..................................................................................................  

w konkursie pn.: Drewniane skarby Małopolski”, organizowanym przez Diecezjalne 

Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu;  

•  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu,  

zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016, poz.922),  

• nieodpłatne i nieodwoływalne wykorzystanie wizerunku  dziecka utrwalonego 

podczas warsztatów i pikniku edukacyjnego dnia 12 grudnia 2022r.,  w materiałach 
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Diecezjalnego Centrum 

Pielgrzymowania, związanych z realizacją konkursu Lasów Państwowych pn. DREWNO 

JEST Z LASU.  

 

 

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

     (miejscowość, data)                      (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 


