
DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ 
DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Konkurs plastyczny i literacki 
„Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce” – ujęcie

patriotyzmu  w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Temat i cel konkursu

1. Konkurs  ogłoszony  jest  pod hasłem:  „Ojczyznę kocham bardziej
niż własne serce” – ujęcie  patriotyzmu w nauczaniu kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
2. Celem konkursu  jest  promowanie  wśród uczniów szkół  podstawowych
i średnich oraz osób dorosłych z terenu diecezji tarnowskiej nauczania kard.
Stefana  Wyszyńskiego  w odniesieniu  do  Ojczyzny,  w  40.  rocznicę  śmierci
nowego Błogosławionego Kościoła Katolickiego.

§ 2
Organizator i współorganizator konkursu

Organizatorem konkursu  jest  Diecezjalny  Instytut  Akcji  Katolickiej  Diecezji
Tarnowskiej.
Współorganizatorami  konkursu  mogą  również  zostać  instytucje  i  organizacje
działające dla dobra dzieci i młodzieży oraz promujące nauczanie kard. Stefana
Wyszyńskiego,  a także  inne  podmioty,  które  zgłosiły  chęć  współpracy  na
poszczególnych etapach konkursu. 

§ 3
Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i średnich, a
także osoby dorosłe w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej
II grupa – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
III grupa – uczniowie szkół średnich
IV grupa – osoby dorosłe



§ 4
Zadania konkursowe

1. Zadaniem konkursu jest  wykonanie pracy plastycznej  w formacie A-3,
w dowolnej  technice,  lub  wykonania  pracy  literackiej,  poświęconej
patriotyzmowi w nauczaniu i życiu Błogosławionego.

2.  Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika
konkursu  z materiałów  trwałych,  gwarantujących  odporność  na
zniszczenie  w czasie  transportu  i  przechowywania.  Pracy  nie  należy
oprawiać. 

3. Praca  plastyczna  czy  literacka  powinna  być  trwale  opisana  imieniem
i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą szkoły. 

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną i jedną
pracę literacką.

5. Do  pracy  konkursowej  powinien  zostać  dołączony  formularz
zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace
bez dołączonego formularza nie mogą brać udziału w konkursie.

6. W przypadku uczestników niepełnoletnich pracę może zgłosić szkoła, do
której uczeń uczęszcza, lub rodzic/opiekun prawny dziecka.

§ 5
Kryteria oceny

Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
b) walory artystyczne pracy. 

§ 6
Organizacja konkursu

1. Konkurs  przebiega  w  trzech  etapach:  (parafialnym  –  dekanalnym)
i diecezjalnym i rozpoczyna się w momencie ogłoszenia.

2. Szkoły,  z  których  uczniowie  wzięli  udział  w  konkursie,  przekazują
wykonane prace do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich, które po
powołaniu Komisji dokonują ich oceny i trzy najlepsze prace przesyłają
na adres: 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 6
 33-100 Tarnów.

Zwycięskie prace mogą także przekazać rodzice i opiekunowie prawni
dzieci. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31. maja
2022r. 



3. Za organizację konkursu na szczeblu diecezjalnym oraz jego przebieg
odpowiada  Komisja  Konkursowa,  powołana  przez  Organizatorów
konkursu,  która  koordynuje  przebieg  konkursu,  jak  również  wyłania
laureatów i sporządza stosowne protokoły. 

4. Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  nastąpi  w  uroczystość
Chrystusa  Króla  Wszechświata  –     20.  listopada  2022r. Laureaci
konkursu  zostaną  powiadomieni  przez  Organizatorów  o  miejscu,
sposobie i warunkach przekazania nagród. 

§ 7
Nagrody

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i  nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez Organizatorów.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą złożenia
pracy do konkursu wszelkie autorskie prawa nieodpłatnie przechodzą na
organizatora  –  Diecezjalny  Instytut  Akcji  Katolickiej  Diecezji
Tarnowskiej.  Prace mogą być wykorzystywane i  powielane do różnych
publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów.

2. Przystąpienie  do  konkursu  oznacza  akceptację  Regulaminu  oraz
wyrażenie  zgody  rodziców/opiekunów  prawnych  uczestnika  na
przechowywanie  i przetwarzanie  danych  osobowych  ich  dziecka  przez
Organizatora,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997r.,  o  ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.  922),  a także na publikację
wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji
celów związanych z konkursem. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  ostateczne
decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

4. Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Akcji
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. 



Formularz zgłoszeniowy dla uczestników  konkursu organizowanego przez
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem:

„Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce” – ujęcie
patriotyzmu  w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Lp. Dane autora pracy

1. Imię

2. Nazwisko

3. Klasa

4. Kategoria wiekowa

5. Nazwa szkoły

6. Adres szkoły

7. Telefon kontaktowy do autora pracy
8. Dane adresowe autora pracy, w tym 

adres e-mailowy

9. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu:
 „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce” – ujęcie

patriotyzmu  w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
organizowanego  przez  Diecezjalny  Instytut  Akcji  Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej, dostępnym m.in. na stronie internetowej Akcji
Katolickiej: ak.diecezja.tarnow.pl
Ponadto wyrażam zgodę na podawanie do publicznej  wiadomości
imienia i nazwiska dziecka, informacji o zajętym miejscu oraz jego
wizerunku, wyłącznie do celów związanych z przebiegiem konkursu
i upowszechnianiem  informacji  o  jego  rozstrzygnięciu  (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r., poz. 922).

10.
…………………………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu


