
 

R E G U L A M I N   K O N K U R S U 
„Mali Święci - Czy znasz tych Świętych?” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Mali Święci – Czy znasz tych Świętych?” jest Parafia pw. św. Marii 

Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.  

2. Za Konkurs odpowiadają kapłani i katecheci, którzy stanowią Jury Konkursu. 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej (Szkoła Podstawowa) naszego miasta. 

4. Konkurs trwa od Poniedziałku Wielkanocnego (13 kwietnia 2020) do Drugiej Niedzieli 

Wielkanocnej włącznie (26 kwietnia 2020). 

5. Za poprawne rozwiązanie zadania konkursowego uczestnicy mogą otrzymać nagrodę, którą 

przekażemy po powrocie do szkoły, w czasie szkolnego apelu. 

 

 Zasady konkursu 

 

1. Zadaniem konkursowym jest rozpoznanie postaci świętych i błogosławionych, którzy w młodym 

wieku odeszli z tego świata, a Kościół katolicki ich kanonizował albo beatyfikował. Każdy obrazek 

został opisany cyfrą. Uczestnik Konkursu przyporządkowuje numerowi obrazka imię (nazwisko) 

postaci, którą ten obrazek prezentuje.  

2. Organizator zamierza przyznać nagrody w III kategoriach: 

            - dzieci klas I-III, 

- uczniowie klas IV-VI, 

- młodzież klas VII-VIII. 

3. Organizator przewiduje także przyznanie w każdej kategorii wyróżnień. Jednak ostateczna decyzja 

należy do Jury.  

      

Zasady uczestnictwa 

 

1. W Konkursie będą brane pod uwagę rozwiązania, które spełnią poniższe minimum:  

- dzieci klas I-III muszą rozpoznać minimum 5 postaci, 

- uczniowie klas IV-VI muszą rozpoznać minimum 10 postaci, 

- młodzież klas VII-VIII musi rozpoznać minimum 15 postaci.  

2. Rozwiązania konkursowe należy przesłać na adres mailowy parafii: kancelaria@parafiakuznia.pl, 

z dopiskiem w tytule maila: „konkurs”.  

3. Zgłoszenia podawane w formie papierowej nie będą brane pod uwagę. 

 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych 

z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 

z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców, opiekunów prawnych  na 

opublikowanie danych osobowych uczestnika w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu 

oraz na publikację wizerunku dziecka. 
 

Postanowienie końcowe 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydować będzie Jury Konkursu. 

P O W O D Z E N I A 


