
REGULAMIN KONKURSU 
NA WIELKANOCNĄ KARTKĘ 

,,Jezus zmartwychwstał'' 
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. 
  
2. Praca konkursowa polega na przygotowaniu kartki wielkanocnej pt. ,,Jezus zmartwychwstał” 
 
3. Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych dzieci: 
I grupa - dzieci w wieku od 3 do 6 lat, II grupa - uczniowie szkół podstawowych klas I-III 
 
4. Konkurs trwa od 09.03 do 31.03.2020r.  W tym czasie prace należy dostarczyć do kaplicy 
pw. św. Andrzeja Apostoła. Dzieci z Przedszkola nr 18 mogą zostawić prace u swoich 
wychowawców. 
 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 
6. Wytyczne do realizacji pracy: 
 Na kartce powinien się znaleźć wizerunek Pana Jezusa. 
 Kartkę (lub kopertę w której można ją umieścić) należy podpisać imieniem i nazwiskiem 
a także nazwą przedszkola lub szkoły. 
 Praca ma być efektem samodzielnej pracy uczestnika konkursu. 
 Wielkość wielkanocnej kartki jest dowolna. 
  
7. Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane kartki, dowolną techniką plastyczną 
i z dowolnych materiałów. 
 
8. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
 
9. Kryteria oceny: wkład pracy dziecka; pomysł na przedstawienie tematu; zgodność 
przedstawionych treści z założeniami konkursu.         
 
10. Wybrane prace zostaną nagrodzone. 
 
11. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 05.04.2020r. po Mszy świętej 
o godz. 11.30, w kaplicy pw. św. Andrzeja Apostoła. 
 
12. Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.andrzej-torun.pl i na Fb parafii 
@parafia.sw.andrzeja.torun        
 
13. Ochrona danych osobowych: 
 
Dane dotyczące autorów prac konkursowych, imię i nazwisko dziecka, zostaną opublikowane w materiałach 
informacyjnych dotyczących konkursu, a także mogą być publikowane wraz ze zdjęciami na stronie internetowej 
i facebooku parafii. 
 
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 
Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu 
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). 
 
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie parafia pw. św. Andrzeja 
Apostoła. Parafia zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego Regulaminu. 


