
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU MISYJNEGO 

„ MÓJ  KOLEGA Z BULUBY” 
 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie misyjnym „ Mój kolega z Buluby” pod 

patronatem honorowym Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, 

Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci , Fundacji Redemptoris Missio oraz Fundacji Dzieci 

Afryki. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne  

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu misyjnego na pracę 

określoną tematem konkursu: „Mój kolega z Buluby” zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego  

w Poznaniu. 

 

§ 2  

 

Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Pani Doktor Wandy Błeńskiej, lekarki 

misjonarki, a w szczególności Jej działalności skierowanej na pomoc ludziom chorym na trąd 

w Ugandzie w mieście Buluba. Uczniowie poznają także realia życia ich rówieśników w 

Ugandzie borykających się na co dzień z wieloma problemami, jak ubóstwo czy brak dostępu 

do edukacji. Dowiedzą się w jaki sposób są traktowani ludzie chorzy na trąd oraz co może 

być „współczesnym” trądem dla ludzi żyjących w Polsce. Zostanie poruszony zatem  temat 

wykluczenia i marginalizacji społecznej.  

Dzieci poznają postać Doktor Wandy Błeńskiej oraz życie codzienne ich rówieśników w 

Ugandzie. Dokona się to podczas katechezy, przy wykorzystaniu materiałów Papieskich Dzieł 

Misyjnych Dzieci oraz prezentacji pokazującej życie i działalności Pani Doktor Wandy 

Błeńskiej jak również życie codzienne małych Ugandyjczyków ( wywiad z Panią Doktor 

Wandą Błeńską - czasopismo „Świat Misyjny” numer poświęcony Ugandzie). Uczniowie na 

podstawie zdobytej wiedzy przygotowują prace plastyczne, które powinny przedstawiać 

realizację hasła Konkursu: „Mój kolega z Buluby”. Organizator pozostawia Uczestnikom 

Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Praca jednak 

musi być bezpośrednio związana z tematem Konkursu. 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa  

 

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkół 

Podstawowych 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

3.Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 

prac konkursowych.  

4. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, której praca konkursowa (wraz z wyraźnie 

wypełnionymi dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu) zostanie 

dostarczona do dnia 4 października 2019 roku do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława 

Krzywoustego w Poznaniu. (os. Piastowskie 27, 61-149 Poznań). Prace dostarczone po 4 

października 2019 r. nie będą podlegały ocenie. 

 

 

 



§ 4 Zasady zgłaszania prac konkursowych  

 

1. Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter 

indywidualny, nie grupowy. Prace zbiorowe, zniszczone, nadesłane po terminie oraz 

niezgodne  

z regulaminem nie podlegają ocenie.  

2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, 

ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki 

umożliwiające prezentację na papierze). Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i 

spożywczych. Prace plastyczne w postaci wydruku komputerowego nie będą podlegały 

ocenie.  

3. Praca plastyczna powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu 

czyli  

„ Mój kolega z Buluby”.  
4. W kategorii klas I-III format A4, w kategorii klas IV-VIII format A3. Prace w innych 

formatach zostaną wyłączone z konkursu.  

Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą. Prac nie należy 

oprawiać.  

5. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: czytelny opis na odwrocie - imię  

i nazwisko autora (prosimy zapisać DRUKOWANYMI literami), klasa, do której uczęszcza 

uczestnik, nazwa szkoły, dane do kontaktu (numer telefonu lub e-mail), podpis rodzica.  

Ponadto do pracy należy dołączyć: 

* Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załacznik nr 1 do Regulaminu) 

*Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu 

(załącznik nr 2 do Regulaminu) 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 3  

im. Bolesława Krzywoustego  

os. Piastowskie 27  

61-149 Poznań  
Z dopiskiem „ Konkurs- Mój kolega z Buluby” w nieprzekraczalnym terminie do 4 

października 2019 r.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymagań 

technicznych niniejszego Regulaminu lub naruszających prawo. 

 

§ 5 Sposób wyłonienia Laureatów  

 

1. Na czas trwania Konkursu jego Organizator powołuje Komisję Konkursową (jury) w celu 

przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureatów . W jej skład wchodzą przedstawiciele:  

- Fundacji Redemptoris Missio- 1  

- Papieskich Dzieł Misyjnych- 1  

- Centrum Misyjnego-1  

- Szkoły Podstawowej nr 3- 2 

 

2. Zadaniem jury jest sumienna, obiektywna i rzetelna ocena nadesłanych prac oraz wybór 

Laureatów Konkursu.  



3. Przy ocenie prac konkursowych jury bierze pod uwagę spełnienie założeń ideowych 

Konkursu oraz walory artystyczne prac.  

4. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych: 

 

I kategoria- dzieci klas I-III  

II kategoria- dzieci klas IV-VI  

III kategoria- młodzież klas VII-VIII  

 

5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi w środę 23 października 2019 roku o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Poznaniu. 

 

§ 6 Nagrody 

 

1. W każdej kategorii i grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody 

rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.  

O szczegółach poinformujemy zwycięzców pisemnie lub telefonicznie. Nagrody i dyplomy 

dla laureatów, którzy nie mogą przybyć na Galę Finałową będą do odbioru w Sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.  

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i prawa autorskie  

 

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz 

Organizatora majątkowych praw autorskich do niej na polach eksploatacji, o których mowa w 

art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), w szczególności Organizatorowi będzie przysługiwać 

nieograniczone prawo publikowania (publicznego rozpowszechniania) nadesłanych prac, w 

tym udostępniania ich podmiotom trzecim w celach związanych z przebiegiem i 

rozstrzygnięciem Konkursu, a także prawo wykorzystywania ich w swoich materiałach. . 

Zgłoszenie pracy do konkursu stanowić będzie również wyrażenie zgody na pierwsze 

udostępnienie pracy publiczności (załącznik nr 2). 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 

identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania 

imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(art. 6 pkt 1 lit. a RODO). Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

3. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej oświadcza, że 

przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste, a zgłoszenie pracy do udziału w 

konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich 

zgłoszenia do Konkursu. 

 

 

 

 

 

 



§ 8 Postanowienia końcowe  

 

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptuje wszelkie jego zasady 

określone niniejszym Regulaminem.  

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki oraz 

zasady prowadzenia Konkursu. W sytuacjach, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje 

podejmuje Organizator.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp3poznan.pl  

4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Poznaniu: 61 877 09 37 

5. Uczestnictwo w uroczystości ogłoszenia wyników jest bezpłatne.  

8. Laureaci Konkursu, opiekunowie i wszyscy chętni przyjeżdżają na własny koszt.  

9. Wszyscy, którzy chcą w dniu ogłoszenia wyników Konkursu – środa 23 października 2019 

r. – przyjechać do Poznania, proszeni są o zgłoszenie tego faktu Organizatorowi telefonicznie 

lub za pomocą fax: 618 77 09 37. 

Organizator prosi o podanie ilości osób, które bedą uczestniczyć w gali Finałowej Konkursu. 

ZAŁĄCZNIKI:  

1 ) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   

2)  Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu. 


