Święty Józef – opiekun Jezusa, opiekun Kościoła, nasz opiekun
konkurs plastyczny
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z okazji 150-rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa
patronem Kościoła powszechnego
8 grudnia 1870 roku św. Pius IX, papież, ogłosił św. Józefa patronem
Kościoła powszechnego. W 150-tą rocznicę tego wydarzenia papież Franciszek
pisze: Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan wielkiej
słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony,
otoczony opieką, wychowywany. (…) Zatem święty Józef nie może nie być
Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w
dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest
macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i
Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.
Chcąc przypomnieć wyjątkową postać św. Józefa, patrona Kościoła
powszechnego, zapraszamy do udziału w niniejszym konkursie plastycznym.
1. Organizatorzy: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.
2. Cele konkursu:
 ukazanie św. Józefa jako patrona Kościoła powszechnego,
 kształtowanie postawy zaufania św. Józefowi,
 rozwijanie zdolności uczniów.
3. Uczestnicy konkursu: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu Diecezji Kaliskiej.
4. Tematyka konkursu: praca plastyczna powinna nawiązywać do tematu
konkursu: Święty Józef – opiekun Jezusa, opiekun Kościoła, nasz opiekun.
5. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
 praca plastyczna powinna być samodzielnym dziełem ucznia,
 praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej w formacie
A4,
 praca plastyczna nie może być prezentowana na innych konkursach,
 do każdej pracy plastycznej należy dołączyć formularz konkursowy,
będący załącznikiem do niniejszego regulaminu; prace bez formularza
konkursowego nie będą przyjęte do konkursu.

6. Organizacja konkursu:
 termin nadsyłania prac upływa 14 lutego 2021 roku.
 prace należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
z dopiskiem „Konkurs o św. Józefie”,
bądź pocztą elektroniczną z załączonym skanem formularza
konkursowego na adres: wk@diecezja.kalisz.pl. Prosimy o dokładne
zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem,
 prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez
organizatora, biorąc pod uwagę trafność ujęcia tematu, pomysłowość,
walory estetyczne i staranność wykonania pracy,
 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora
konkursu, który nabywa do nich praw autorskich,
 wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
www.diecezja.kalisz.pl
7. Nagrody: organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla 10 autorów
wyróżnionych prac. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania Grand Prix.
Nagrody będą przesłane pocztą na adres uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego
Święty Józef – opiekun Jezusa, opiekun Kościoła, nasz opiekun
Imię i nazwisko uczestnika: …………..…………………………….…………………………..
klasa: ………………………….. szkoła (nazwa i miejscowość): …….………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
adres korespondencyjny uczestnika: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko katechety: ……………………………………………………………………...
tel.: ………………………………, e-mail katechety: ..………………………………………...
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wzięcie przez małoletniego
udziału w konkursie i na przetwarzanie jego danych osobowych
Ja imię i nazwisko:…………………………………………………………………............,
jako rodzic mający pełną władzę rodzicielską / opiekun prawny oświadczam, iż wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka
imię i nazwisko dziecka……………………………………………..…………………………,
ucznia nazwa szkoły wraz z miejscowością:……………………………………………….
……………….…………………………………………………………………………………..
do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym Święty Józef – opiekun
Jezusa, opiekun Kościoła, nasz opiekun organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezjalnej w Kaliszu w dniach 8.12.2020r. - 19.03.2021r.
Wyrażam także zgodę na publikowanie imienia i nazwiska dziecka, szkoły, klasy oraz
przyznanego wyróżnienia w konkursie za pomocą środków społecznego przekazu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

......................................................
miejscowość, data

……………………….............................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
FORMUŁA INFORMACYJNA

Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu (62-800), ul. Widok 80-82, email wk@diecezja.kalisz.pl
2. Został ustanowiony Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail daneosobowe@diecezja.kalisz.pl
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu plastycznego o tematyce j.w. oraz udokumentowanie jego
przebiegu w Internecie.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
5. Odbiorcami danych jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.
6. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres do 19.03.2021r.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do domagania się
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, adres e- mail: kiod@episkopat.pl

