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PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI
ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI
MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY

Organizatorami Konkursu są:

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Centrum Myśli Jana Pawła II

Współorganizatorami Konkursu są:
doradcy metodyczni nauczania religii

Regulamin Konkursu (założenia ogólne)

Cel Konkursu:

Zainteresowanie osobą św. Jana Pawła II, szerzenie jego kultu oraz ukazanie codzienności życia 
papieża.

Założenia ogólne Konkursu:

Archidiecezjalny Konkurs SANTO SUBITO o świętym Janie Pawle II, zwany dalej Konkursem 
trwa od października 2020 roku do listopada 2020 roku.
Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich typów szkół podstawowych, znajdujących się na 
terenie Archidiecezji Warszawskiej. 
Dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej konkurs wiedzy jest  KONKURSEM 
KURATORYJNYM dla uczniów województwa mazowieckiego.

We wszystkich typach szkół Konkurs odbywa się w dwóch etapach
Etap I – szkolny
Etap II – diecezjalny

Konkurs dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-8) oraz szkół 
specjalnych. W konkursie zostają uwzględnione kategorie wiekowe uczestników. 

(KONKURS KURATORYJNY) osobny regulamin znajduje się na stronie Centrum Myśli Jana 
Pawła II w Warszawie

Dane teleadresowe do kontaktu:
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Ul. Miodowa 17/19
02 – 246 Warszawa
Dyrektor WDDiM ks. mgr lic. Łukasz Przybylski
tel.: 22 531 72 21, 22 531 72 23, tel. kom.: 507 300 805, 
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl 

mailto:lrprzybylski@mkw.pl


Koordynatorzy Konkursu
- ks. Marcin Klotz
- przedstawiciel Centrum Myśli JP II

Bieżące informacje będą dostępne na stronie: fb.me/kolejnaedycja

SZKOŁA PODSTAWOWA I SZKOŁY SPECJALNE

Temat: Święty Jan Paweł II – przyjaciel świętych i błogosławionych.

Uczeń wybiera jedno lub kilka wydarzeń z codziennego życia św. Jana Pawła II i wykonuje 
ilustrację.

Kategorie wiekowe
Klasy 0 – 8
W szkołach specjalnych wszystkie kategorie wiekowe.

Technika i format pracy:
- technika – dowolna, forma płaska
- format A3
Prace indywidualne, podpisane, na odwrocie pracy zamieszczona metryczka (należy wypełnić 
czytelnie wszystkie pola) – załącznik nr 1 (do pobrania na fb.me/kolejnaedycja)
- Każdy uczestnik składa jedną pracę
- Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu.

Kryteria oceniania prac konkursowych:
- Zgodność z tematem
- Estetyka wykonania
- Pomysłowość i oryginalność
- Walory artystyczne
- Kompozycja
- Samodzielność wykonania

Uwaga!
Prace  stają  się  własnością  Organizatora,  który  zastrzega  sobie  prawo  do  ich  bezpłatnego
wykorzystania jako materiał wystawowy oraz do ich publikowania.

Terminy realizacji Konkursu:
I etap – szkolny 
Trzy najlepsze prace na etapie szkolnym z każdej kategorii wiekowej (kl. 0, I, II, III itd.) należy
przekazać do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży pocztą lub poprzez katechetę,  do 06
listopada  2020  roku  (liczy  się  data  stempla  pocztowego)  wraz  z  wypełnionym protokołem z
przebiegu  etapu  szkolnego  Załącznik  nr  2;  (do  pobrania  na  fb.me/kolejnaedycja).  Komisję
Konkursową na tym etapie powołuje dyrektor szkoły

II etap – diecezjalny
Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie diecezjalnym odbędzie się do 25 listopada 2020 roku.
Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zaproszeni są na Galę Finałową. Po zakończeniu Gali



wyniki zostaną umieszczone na fb.me/kolejnaedycja oraz na stronie Archidiecezji. 
Gala Finałowa w Auli wykładowej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie przy
ul. Dewajtis 3 dnia 22 kwietnia 2021 o godz. 12.00.

Opiekun konkursu
Dr Beata Zielińska Tel. 509 936 774 e-mail: bz.zielinska@gmail.com
Ks. mgr Marcin Klotz  Tel. 666 656 484  e-mail: xmarcinklotz@mkw.pl
Załącznik nr 1
/Metryczka pracy/
Uwaga: NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, WSZYSTKIE POLA SĄ 
OBOWIĄZKOWE!

Święty Jan Paweł II – patron rodziny chrześcijańskiej

Imię

Nazwisko 

Klasa 

Imię i nazwisko nauczyciela Telefon 
kontakt
owy 
nauczyc
iela

Ja ……………………………………… (imię i nazwisko) w
związku z przystąpieniem do Archidiecezjalnego Konkursu

Santo Subito o świętym Janie Pawle II
oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną  o
przetwarzaniu  danych  osobowych  stanowiącą  załącznik  nr  2  do
regulaminu konkursu i  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka, które jest uczestnikiem w/w konkursu,
do celów związanych z jego udziałem w tym konkursie.
Wyrażam  zgodę  na  publikowanie imienia  i  nazwiska
(ewentualnie szkoły, klasy, liczby zdobytych punktów, zajętego w
konkursie  miejsca)  pracy  konkursowej  oraz  wizerunku  mojego
dziecka  za  pomocą  środków  społecznego  przekazu,  w  mediach
społecznościowych, w związku z powyższym konkursem, w celu
promocji, relacji z przebiegu konkursu i ogłoszenia jego wyników

……………………..
…………………… 
data i podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego 

. 

mailto:bz.zielinska@gmail.com


Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Organizator konkursu informuje, że:
1. Administratorem danych jest Archidiecezja Warszawska, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. 
2. Został ustanowiony Inspektor ochrony danych, iod@archwwa.pl 
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja konkursu, w celu promocji w związku z konkursem
Wiedzy Santo Subito o świętym Janie Pawle II oraz udokumentowanie jego przebiegu w 
periodyku i w Internecie.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 
5. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane w Internecie (np. Facebook, archwwa.pl) i
w czasopismach oraz (np. diecezja, parafia).  
6. Dane nie będą/będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez czas 20 lat a później w celach statystycznych i 
archiwalnych
8. Przysługuje Pani/Panu o prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do domagania się ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10.  Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne.  Niepodanie  powyższych  danych  osobowych  skutkuje
brakiem możliwości wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w konkursie. 
11. 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.



Załącznik nr 3
………………………………………
data

Szkoła ……………………………..…………

PROTOKÓŁ
z przebiegu etapu szkolnego

Archidiecezjalnego Konkursu Santo Subito o świętym Janie Pawle II

Komisja w składzie:
Przewodniczący: ……………………..………………..…
Członkowie:            ……………………..……………..…….

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

Ilość prac złożonych w szkole: …………….

po sprawdzeniu prac kwalifikuje do etapu diecezjalnego prace następujących uczniów: 

imię i nazwisko ucznia Opiekun Tel. opiekuna, adres
mailowy

klasa

Oświadczenie nauczyciela
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu 
Santo Subito. Dane będą przetwarzane przez Archidiecezję Warszawską (Wydział duszpasterstwa 
dzieci i młodzieży). Więcej informacji na temat przetwarzania danych u Administratora. Kontakt do
wydziału: lrprzybylski@mkw.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@archwwa.pl

mailto:lrprzybylski@mkw.pl


……………………………………………………………
podpis nauczyciela


