
 

Diecezjalny Konkurs o błogosławionym Wincentym Kadłubku 

 

Z okazji 800-tnej rocznicy śmierci bł. Wincentego Kadłubka - patrona miasta 

 i diecezji sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz ogłosił rok 2023 rokiem 

błogosławionego Wincentego Kadłubka.  

Aby przybliżyć postać błogosławionego Wydział Nauki i Wychowania 

Katolickiego wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii diecezjalnej w Sandomierzu 

ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt.: 

“Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”. 

 

Regulamin konkursu 

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych. 

Cele konkursu 

♦  upowszechnianie wiedzy o błogosławionym Wincentym Kadłubku; 

♦  pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Mistrza Wincentego; 

♦  doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się jęz. polskim; 

♦  rozwijanie umiejętności plastycznych, ekspresja twórcza; 

♦  rozwijanie kompetencji muzycznych; 

♦  posługiwanie się narzędziami TIK; 

Kategorie konkursu: 

Kategoria plastyczna – przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych klasy 

I- IV 

Uczeń przygotowuje samodzielnie pracę na temat: 

1. “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”. 

Kryteria oceny pracy plastycznej: 

Ocenie podlega pomysł i ujęcie tematu, estetyka wykonania. 

Pracę należy wykonać samodzielnie w formacie A-4, lub A-3, wybraną techniką: farby 

plakatowe, akwarele, kredki, ołówek, wyklejanki. Nie dopuszcza się w wykonaniu pracy 

produktów spożywczych typu kasza, ryż, groch itp., wyklucza się formę kolażu. 

 Z każdej szkoły można przesłać 2 prace w tej kategorii. 

 



Kategoria: Prezentacja multimedialna przeznaczona dla uczniów szkół 

podstawowych klasy V-VIII  

Uczeń przygotowuje samodzielnie prezentację na temat: 

1. “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”. 

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:  

Ocenie podlega ujęcie tematu, zawartość merytoryczna, estetyka, oryginalność, czytelność, 

dobranie efektów, animacji, dźwięku do tematu. 

Prezentację należy wykonać w programie Power Point (10-15 slajdów) i dostarczyć na 

płycie DVD, płytę należy opisać imieniem i nazwiskiem autora. Na ostatnim slajdzie należy 

wskazać wszystkie wykorzystane źródła pracy (bibliografia i netografia).  

Z każdej szkoły można przesłać 2 prace w tej kategorii. 

 

Kategoria literacka i muzyczna- przeznaczona jest dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

Kategoria literacka 

 Uczeń zredaguje samodzielnie pracę pisemną w formie rozprawki na podany temat:  

1. “Wpływ błogosławionego Wincentego Kadłubka na historię Sandomierza i Polski”. 

Kryteria oceny prac literackich:  

-  trafne opracowanie podjętego tematu, właściwy dobór argumentów uzasadniających       

postawioną tezę; 

- wykazanie się wiedzą dotyczącą życia i działalności bł. W. Kadłubka; 

-  poprawność stylistyczna, językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi; 

Prace literackie winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(płyta DVD należy opisać imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły). 

Prace literackie powinny być napisane komputerowo, w programie Word od 2 do 5 stron 

A4 (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Arial, rozmiar 12, interlinia – 1,5) z wykazem bibliografii  

i netografii. 

Kategoria muzyczna 

Uczeń przygotowuje utwór muzyczny w wybranym gatunku (tekst i muzyka) na temat: 

1. “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”. 

Kryteria oceny utworu muzycznego 

- ujęcie tematu w treści piosenki 

Tekst piosenki (druk) oraz nagranie tego utworu w formacie mp3 na płycie DVD (płytę 

należy opisać imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły). Czas nagrania max 180 sekund. 



Piosenka nie musi być zaprezentowana przez autora tekstu i muzyki i jej wykonanie nie 

będzie oceniane. 

 

Ogólne warunki udziału w konkursie: 

W przypadku wykonania większej ilości prac plastycznych lub prezentacji w szkole zachęca 

się katechetów o zorganizowanie etapu szkolnego konkursu, celem wyłonienia najlepszych 

prac do etapu diecezjalnego. Pozostałe prace, jeśli będzie taka potrzeba należy 

wyeksponować w szkole lub parafii. 

Uczeń może przygotować tylko jedną pracę w kategorii. 

Koszty wynikające z naruszenia praw autorskich innych osób ponoszą autorzy prac bądź 

ich rodzice/prawni opiekunowie.  

Każdy uczestnik załącza do swojej pracy: 

- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1);  

- zgodę rodzica /opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych lub zgodę pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 2);  

- zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 3);  

- zgodę uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 4); 

 - klauzulę informacyjną dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika 

(załącznik nr 5); 

-  oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną (załącznik nr 6);  

według zamieszczonych wzorów.  

Karty zgłoszenia oraz prace uczniów przesyła szkoła.  

Nośniki z pracami uczestników konkursu stają się własnością organizatorów konkursu i 

nie będą odsyłane.  

Prace nie mogą wcześniej być publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.  

Należy je dostarczyć do dnia 31 maja 2023 r. (decyduje data wpływu do WNiWK)  

na adres:  

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. 

Mariacka 7 z dopiskiem “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji 

sandomierskiej”. 

 

 



 Laureaci konkursu: 

W każdej kategorii komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników 3 laureatów i 3 

wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej  WNiWK w zakładce konkursy 

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się do 30. 06.2023 r.  

O szczegółach podsumowania laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną 

powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową.  

We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów konkursu.  

Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora konkursu 

Komisja konkursowa 

1. Ks. Adam Kopeć 

2. Ks. Wojciech Kania 

3. S. Agata Rozpirska 

4. P. Urszula Sroka 

5. P. Renata Gibowska 

6. P. Elżbieta Trębacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1:  

(pieczęć szkoły)  

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

 Diecezjalny konkurs: “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”. 

 Kategoria* 

- plastyczna 

- prezentacja multimedialna 

- literacka 

- muzyczna 

 Imię i nazwisko ucznia ..........................................................................klasa .….…  

Imię i nazwisko nauczyciela, przygotowującego do konkursu: 

...………………...………………………………………………… 

Nazwa i adres i szkoły: ……………………………………… 

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

……………………………………………………………………………… 

nr tel ………………………… mail…………………………………………  

 

 

 

                                                                           (podpis dyrektora lub nauczyciela) 

*(właściwe podkreślić) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2:  

 

 

Zgoda  

dla uczestników niepełnoletnich 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na uczestnictwo w konkursie oraz 

przetwarzanie danych osobowych*  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …................................................................. 

w diecezjalnym konkursie: “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej”.  

oraz na przetwarzanie danych tj. imienia i nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której 

uczęszcza moje dziecko w celach związanych z organizacją i ogłoszeniem wyników 

konkursu. 

 

 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda 

pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj imienia, nazwiska, klasy oraz 

nazwy szkoły, do której uczęszczam oraz informacji o moich osiągnięciach w celach 

związanych z organizacją diecezjalnego konkursu “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron 

diecezji sandomierskiej”. 

 

 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny pełnoletniego uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3: 

 

 Zgoda 

pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie wizerunku  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach 

informacyjnych oraz promocyjnych w związku z organizacją diecezjalnego konkursu 

“Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej” poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku:  

Na stronie internetowej diecezji sandomierskiej 

Na stronie internetowej szkoły..............................................................................................  

 

 ……………………………………………………  

data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego  

lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4:  

Zgoda 

uczestnika pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na 

rozpowszechnianie nadesłanej pracy  

Oświadczam, że nadesłana praca została napisana wyłącznie przeze mnie/przez moje 

dziecko i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i nie była przedstawiana 

wcześniej w żadnym konkursie. Przekazuję nieodpłatnie Organizatorom Konkursu 

“Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej” prawa autorskie do pracy 

mojej/ mojego dziecka oraz wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy. 

 

 ……………………………………………………  

data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego  

lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

 

Załącznik nr 5: 

 Klauzula informacyjna dla uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestnika  

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) (RODO) – 

informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

diecezjalnego konkursu “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej” jest 

Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii diecezjalnej w Sandomierzu. 

 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 607 901 064, mail 

akopec@loken.pl 

3.Dane osobowe uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły), jego opiekuna 

(imię i nazwisko, nauczany przedmiot) zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej konkursu 

oraz wizerunek uczestnika i opiekuna będą przetwarzane w celach związanych z 

przeprowadzeniem oraz promocją diecezjalnego kunkursu “Błogosławiony Wincenty Kadłubek 

- patron diecezji sandomierskiej”, zwanego dalej konkursem, a następnie w celach 

archiwizacyjnych.  

4. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka zostały pozyskane z formularza zgłoszeniowego do 

konkursu, który został przekazany przez szkołę dokonującą zgłoszenia.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 



1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku w celu promowania wydarzenia na stronie internetowej jednostki  

oraz 6 w mediach społecznościowych oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Jednostek 

oświatowych miasta Lublin stanowiący załącznik nr. 2 do zarządzenia 75/4/2017 

Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „W sprawie wprowadzenia 

normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” w 

zakresie obowiązku archiwizacyjnego. 

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci imienia, 

nazwiska oraz informacji na temat szkoły, której uczestnik jest uczniem jest dobrowolnym, 

ale koniecznym warunkiem udziału w konkursie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość udziału dziecka 

w konkursie. Powyższe zgody mogą być w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

7. Dane będą przetwarzane do zakończenia działań związanych z organizacją konkursu lub 

wycofania przez Panią/Pana zgody a następnie przechowywane w celu archiwalnym, do 31 

sierpnia 2023  

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być: WNiWK Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą 

podlegać profilowaniu.  

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:  

a. prawo dostępu do danych osobowych,  

b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 

 c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 

RODO;  

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO;  

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO;  

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;  

g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

 

 



Załącznik nr 6:  

 

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego autora 

pracy o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz klauzulą informacyjną. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną 

Diecezjalnego konkursu “Błogosławiony Wincenty Kadłubek - patron diecezji sandomierskiej” i 

akceptuję regulamin i warunki Konkursu. 

 

 

 

 ……………………………………………………  

data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

 lub rodzica/opiekuna prawnego autora pracy 

 

 

 


