
REGULAMIN ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 „OBRAZY Z ŻYCIA SŁUGI BOŻEGO KS. JANA MACHY” 

 

PATRONAT HONOROWY 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Wiktor Skworc 

PATRONAT MEDIALNY 

Gość Niedzielny 

Mały Gość Niedzielny 

Radio eM 

ORGANIZATOR 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

ADRESACI 

Konkurs adresowany jest do:  

- dzieci przedszkolnych; 

- uczniów szkół podstawowych kl. I–IV z Archidiecezji Katowickiej. 

CELE KONKURSU 

- przygotowanie dzieci do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Machy; 

- odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Sługi Bożego ks. Jana Machy; 

- pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożego ks. Jana Machy; 

- ukazanie Sługi Bożego Jana Machy jako patrona od „dobrych uczynków”; 

- pogłębienie uczuć religijnych; 

- rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych; 

- kształtowanie wrażliwości uczniów; 

- promowanie zdolnych i ambitnych uczniów. 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach: 

- kategoria I – dzieci przedszkolne; 

- kategoria II – uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej. 

2. Konkurs ma charakter dwuetapowy: 

- etap przedszkolny/etap szkolny; 

- etap diecezjalny. 

3. Etap przedszkolny/szkolny:  

a) powinien zostać przeprowadzony przez katechetów w wybranym przez nich terminie, 

uzgodnionym z dyrektorem placówki oświatowej do 9 listopada br.; 

b) uczestnicy wykonują w przedszkolu/szkole pod nadzorem Katechety pracę plastyczną 

nawiązującą do tematu konkursu „Obrazy z życia Sługi Bożego ks. Jana Machy”; 



c) format pracy: A3; 

d) technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka, itp.); 

e) prace konkursowe muszą być pracami własnymi, samodzielnymi, wykonanymi na 

miejscu w czasie trwania eliminacji konkursowych (pracy nie można wykonać w domu);  

f) każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę; 

g) po wykonaniu pracy Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez Katechetę, dokonuje 

oceny prac – nie później niż 10 listopada br. Trzy najwyżej ocenione prace wezmą udział  

w etapie diecezjalnym;  

h) prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej do 

dnia 19 listopada 2021  roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:  

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach, ul. Jordana 39, 40-950 

Katowice, skr. pocz. 206; 

i)  prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie nie będą oceniane; 

j) prace uczestników przesyłają Katecheci lub Nauczyciele; 

h) wykonane podczas konkursu prace mogą zostać przedstawione podczas wystawy w szkole 

lub parafii. 

4. Etap diecezjalny: 

a) nadesłane prace zostaną ocenione przez Diecezjalną Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora; do dnia 2 grudnia 2021 r.  

b) nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na stronie internetowej 

Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/ , na stronie www.machaznieba.pl   

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem prawa do 

dysponowania pracą, w tym do jej udostępniania i rozpowszechniania, na Organizatora 

konkursu. 

6. Prace niespełniające zasad niniejszego Regulaminu nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

7. Wraz z nadesłanymi na etap diecezjalny pracami należy przesłać następujące dokumenty; 

1.1. kartę zgłoszenia tj. załącznik nr 1 do Regulaminu;  

1.2. skan klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wraz z datą  

i własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. 

Oświadczenie to stanowi jednocześnie zgodę na udział podopiecznego  

w konkursie oraz akceptację regulaminu konkursu; 

1.3. oświadczenie dotyczące praw autorskich do dzieła, wzór którego stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym 

podpisem przedstawiciela ustawowego uczestnika konkursu. Oświadczenie 

https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/
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powinno być zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i 

własnoręcznym podpisem). 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Szkolna i Diecezjalna Komisja Konkursowa będzie oceniać:  

a. zgodność pracy z tematem i trafność jego ujęcia; 

b. estetyka wykonania; 

c. oryginalność i pomysłowość; 

d. walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika 

wykonania; 

e. stopień trudności wykonania. 

2. Decyzja Komisji odnośnie wyników konkursu jest ostateczna i nieodwołalna. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Ogłoszenie wyników etapu diecezjalnego konkursu odbędzie się w dniu rocznicy 

śmierci Sługi Bożego ks. Jana Machy, tj. 3 grudnia 2021 r. 

2.  Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób oraz ich prace konkursowe zostaną 

opublikowane na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej  

w Katowicach https://wk.archidiecezjakatowicka.pl/ oraz stronie internetowej 

www.machaznieba.pl.   

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach 

konkursu.  

NAGRODY 

1. Organizator konkursu przyzna w etapie diecezjalnym nagrody główne za zajęcie 

pięciu pierwszych miejsc w każdej kategorii. 

2. Organizator nie wyklucza możliwości przyznania nagród ex aequo oraz wyróżnień. 

3. Termin i sposób odebrania nagród z etapu diecezjalnego zostanie ustalony i podany do 

wiadomości w późniejszym terminie po uwzględnieniu aktualnej sytuacji 

epidemicznej.  

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i sposobu wręczenia 

nagród. 

5. Dyplomy za uczestnictwo w etapie diecezjalnym zostaną wystawione na życzenie 

osób biorących udział w konkursie. 

NAGRODAMI W KONKURSIE SĄ: 

dla przedszkola 

I MIEJSCE Opaska Xiaomi Mi Band  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

II MIEJSCE Teleskop do smartfona  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

III MIEJSCE Zestaw artystyczny 140w1 kredki ołówkowe, pastelowe, 
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świecowe, farbki  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

IV MIEJSCE Plecak  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha 

V MIEJSCE Zestaw nagród rzeczowych 

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha 

 

dla klas I–IV 

I MIEJSCE Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4" Book Cover lub podobny  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

II MIEJSCE Opaska Xiaomi Mi Band  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha 

III MIEJSCE Teleskop do smartfona  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha 

IV MIEJSCE Zestaw artystyczny 140w1 kredki ołówkowe, pastelowe, 

świecowe, farbki  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

V MIEJSCE Plecak  

Gra o Słudze Bożym ks. Janie Macha  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki przeprowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia do konkursu. 

3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian  

w Regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Archidiecezja Katowicka, ul. 

Jordana 39, skr. poczt. 206, 40-950 Katowice. 

8. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów. 

9. Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania  

i publikowania prac. 

10. Kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa  

w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym 

,,Obrazy z życia Sługi Bożego ks. Jana Machy”  

 

Autor pracy imię i nazwisko  wiek, klasa 

 

 

 

Adres 

zamieszkania 

miejscowość, kod pocztowy ulica i numer 

  

 

Parafia nazwa parafii adres parafii  

  

 

 

Przedszkole  

lub szkoła 

 

nazwa placówki adres telefon 

  

 

 

Osoba 

zgłaszająca do 

konkursu 

 

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

 

 

 

Katecheta  

adres e-mail do korespondencji 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Archidiecezjalnym Konkursie Plastycznym 

,,Obrazy z życia Sługi Bożego ks. Jana Machy” organizowanym przez Wydział 

Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 

        

………………………………………… 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 



Wymagane zgody i klauzula informacyjna 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszej karcie danych osobowych 

przez administratora, którym jest: Archidiecezja Katowicka z siedzibą przy  

ul. Jordana 39, 40-043 Katowice.  

 

Zgodę tę wyrażam dobrowolnie, po zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną oraz 

Regulaminem Konkursu. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych moich i mojego 

dziecka w celu podtrzymywania więzi z uczestnikami po wymienionym wyżej 

wydarzeniu. 

 

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

       Miejscowość, data                    Czytelny podpis rodziców  

    lub opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujemy, że: 



1. Administratorem danych jest: Archidiecezja Katowicka z siedzibą: ul. Jordana 39, 40-

043 Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Ks. Adam Sekściński; skr. poczt. 206, 40-950 

Katowice; e-mail: iod@archidiecezjakatowicka.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest organizacja i właściwe zorganizowanie konkursu 

plastycznego „Obrazy z życia Sługi Bożego Ks. Jana Machy”, obrona przed 

roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń po jego zakończeniu. 

4. Podstawą prawną przetwarzanie jest zgoda. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do chwili zakończenia okresu 

niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z przepisami 

prawa państwowego. 

6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w przypadku kwestii związanych  

z wewnętrzną, religijną działalnością Kościoła) lub Prezes Urzędu Danych 

Osobowych (w pozostałych kwestiach). 

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia  

i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowane. 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Oświadczenie o prawach autorskich 

Ja niżej podpisany/a  

_________________________________________________________________________ 

jako przedstawiciel ustawowy dziecka/ podopiecznego 

_________________________________________________________________________ 

będącego autorem pracy konkursowej - dalej jako „praca plastyczna”, zgłoszonej do konkursu 

,,Obrazy z życia Sługi Bożego ks. Jana Machy” organizowanego przez Wydział 

Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów 

klas I–IV szkół podstawowych, oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnianie pracy 

plastycznej  w zakresie wskazanym poniżej: 

1. Wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;  

2. Rozpowszechnianie w Internecie tj. na stronach internetowych związanych z postacią 

Sługi Bożego ks. Jana Machy, na stronach należących do Archidiecezji Katowickiej 

oraz na portalach społecznościowych; 

3. Publiczne prezentowanie pracy konkursowej; 

4. Wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy plastycznej akceptuję Regulamin Konkursu oraz 

zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z pracy plastycznej w zakresie 

wskazanym powyżej. 

Upoważniam ponadto Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym 

rozpowszechnieniu zgłoszonej do konkursu pracy plastycznej oraz przeprowadzenia nadzoru 

autorskiego przed rozpowszechnieniem tej pracy.  

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy plastycznej upoważniam do wykonywania 

nadzoru autorskiego oraz imiennego rozpowszechniania pracy plastycznej (np.: Kasia, 10 lat, 

Szkoła nr X im. XY w XYZ). 

Jako przedstawiciel ustawowy autora pracy oświadczam, że praca plastyczna jest autorstwa 

mojego dziecka/podopiecznego, i że w związku z wykonaniem pracy plastycznej  

i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora, nie 

naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

……………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego autora pracy 


