
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym SPSK w Dąbrowie Górniczej 
 

oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej 
 

organizuje konkurs literacko-artystyczny 
 

III edycja Konkursu Osiem Błogosławieństw - 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią.” 

 

Jako temat cyklicznego konkursu wybraliśmy „Osiem Błogosławieństw”, ponieważ są one 
wskazówkami, jak należy działać i jaką postawę przyjąć we współczesnym świecie, aby nie zgubić wiary 
i prawdziwego człowieczeństwa. 
W tym roku chcemy zatrzymać się nad piątym błogosławieństwem - „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.  
Będą nam towarzyszyć słowa Jana Pawła II:  
„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.  

 
 
 

Koordynator konkursu: 

Danuta Wilkowska 
 
 
  

Błogosławieni ubodzy w duchu,  
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  

Błogosławieni, którzy się smucą,  
albowiem oni będą pocieszeni.  

Błogosławieni cisi,  
albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,  
albowiem oni będą nasyceni.  

Błogosławieni miłosierni,  
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

Błogosławieni czystego serca,  
albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,  
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,  
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

 
Mt 5,3-12 



Regulamin konkursu 
 
 

Organizatorzy konkursu:  
Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK  
Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej,  
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu 
 
Koordynator konkursu:  
Danuta Wilkowska (dntwilkowska@gmail.com) 
 
Patronat honorowy:  
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich,  
Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza Marcin Bazylak,  
Biskup diecezji sosnowieckiej ks. Grzegorz Kaszak,  
Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer 
 
Adresat konkursu:  
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca  
oraz szkół prowadzonych przez SPSK w całej Polsce. 
 
Termin nadsyłania prac:  
30.04.2023 r. 
 
Termin ogłoszenia wyników konkursu:  
do dnia 16.05.2023 r. 
 
 
 
Uroczyste zakończenie konkursu z udziałem zaproszonych gości oraz rozdanie nagród:  
20 czerwca 2023 r. godz. 11.00. 

 

 

Cele konkursu: 

• kształtowanie duchowego wymiaru życia młodego człowieka, 
• wychowawczy wpływ sztuki na rozwój człowieka, 
• rozbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby, 
• kształcenie wrażliwości na piękno słowa i działalności artystycznej, 
• uwrażliwienie młodych ludzi na Słowo Boże. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zasady ogólne konkursu: 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie literackim jest dostarczenie do dnia 30.04.2023 r. 
zgłoszenia oraz załączonej pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej 
koordynatora konkursu: dntwilkowska@gmail.com. 
 
Warunkiem udziału w konkursie muzycznym jest dostarczenie do dnia 30.04.2023 r. 
zgłoszenia oraz załączonej pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej  
sylwiaholynska@interia.pl.  
 
Duży plik z nagraniem można wysłać za pomocą platformy weetransfer.com. 
 
Warunkiem udziału w konkursie filmowym jest dostarczenie do dnia 30.04.2023 r. 
zgłoszenia oraz pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej: 
tomaszcioch.tc@gmail.com  
 
Duży plik z nagraniem można wysłać za pomocą platformy weetransfer.com. 
 
Warunkiem udziału w konkursie fotograficznym jest dostarczenie do dnia 
30.04.2023 r. zgłoszenia oraz pracy konkursowej na adres poczty elektronicznej:  
olepmaa@wp.pl  
 
Warunkiem udziału w konkursie plastycznym (klasy 1-3 szkoły podstawowej) jest 
dostarczenie do dnia 30.04.2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej  
sylwiaholynska@interia.pl oraz dostarczenie oryginału pracy konkursowej do 
sekretariatu organizatora lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres szkoły: Katolicka 
Szkoła Podstawowa SPSK ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
 
W przypadku konkursu recytatorskiego należy przesłać zgłoszenie do dnia 
14.04.2023 r. na adres poczty elektronicznej koordynatora konkursu: 
dntwilkowska@gmail.com oraz stawić się osobiście 21.04.2023 r. o godz. 9.00 
w siedzibie organizatora, adres: ul. Zawidzkiej 10, Dąbrowa Górnicza. 
 
Dostarczenie zgłoszenia do każdego z konkursów jest jednocześnie akceptacją 
regulaminu. 
 

2. Oceny prac w kryteriach podanych poniżej dla poszczególnych konkursów dokona jury 
składające się z zespołu nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK i Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Dąbrowie Górniczej. 

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 16.05.2023 r.,  
zostaną one zamieszczone na stronach naszych szkół:  
podstawowa.szkolakatolicka.pl oraz liceum.katolickie.pl 

4. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie wraz z pracą, udziela niewyłącznej, 
nieodpłatnej licencji do publikowania na stronie szkoły podstawowa.szkolakatolicka.pl 
oraz liceum.szkolakatolicka.pl swojej pracy wraz z imieniem i nazwiskiem, oraz nazwą 
szkoły, do której uczęszcza. 
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Nagrody: 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ich prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Dąbrowie Górniczej oraz Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego SPSK.  

7. Nagrodzone prace będą zaprezentowane podczas Uroczystego zakończenia konkursu  
dnia 20 czerwca 2023 r. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższe miejsca, są zaproszeni na tę 
uroczystość, by odebrać nagrody, a w przypadku konkursu muzycznego i recytatorskiego 
poproszeni będą o wykonanie utworu podczas tej uroczystości. 

 
 

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej podstawowa.szkolakatolicka.pl 
oraz liceum.szkolakatolicka.pl.



Zasady szczegółowe konkursów: 
 
 
 

1. KONKURS LITERACKI 
 

Uczeń przedstawia jedną, samodzielnie wykonaną, dotąd niepublikowaną, nienagradzaną 
w innych konkursach pracę literacką. 

 
 Praca powinna obejmować do 2 stron A4 maszynopisu. 

Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, margines 2,5. 
 

Klasy 4 - 6: 
Napisz baśń, która będzie rozwinięciem słów Jana Pawła II „Człowiek szuka miłości, 
bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.  
 

 
Klasy 7-8: 
Napisz opowiadanie z dialogiem, które będzie rozwinięciem słów Jana Pawła II „Człowiek 
szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.   
 

 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych: 
Napisz wiersz, którego mottem będą słowa Jana Pawła II „Człowiek szuka miłości, 
bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym”.  
 
Kryteria oceniania: 
 
Na każdym etapie ocenie będzie polegać spełnienie wymogów formalnych, 
zgodność pracy z tematem, wartość merytoryczna, walory językowe, poprawność 
gramatyczna, oryginalność i innowacyjność prac literackich. 

 
2. KONKURS PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY LUB FILMOWY  

 
Uczeń przedstawia jedną pracę, samodzielnie wykonaną, dotąd niepublikowaną, 
nienagradzaną w innych konkursach. 

 
 

Klasy 1-3: 
 
Wykonaj pracę plastyczną na temat: 

 

"Uczynki miłosierdzia” 
 
 

1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby 
plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). 
Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. 
2. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3. 
3.  Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu. Ocenie podlegać będą kreatywność, 

estetyka wykonania. 

 



 

 

Klasy 4-8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych: 

 

Wykonaj fotoreportaż na temat: 

"Ludzie czyniący miłosierdzie" 
 
 

1. Fotoreportaż powinien zawierać od jednego do pięciu zdjęć przestawiających osoby - 
przedstawicieli instytucji lub miejsca, związane uczynkami miłosierdzia. Miłosierdzia 
względem ciała (głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych 
w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać) lub duszy 
(grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych 
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych). 
Dopuszczalne są również fotografie symbolicznie nawiązujące do miłosierdzia, które może być 
udziałem każdego człowieka. 

2. Fotografie (pliki) należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-
zdjęcia. 

3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG, w jakości nadającej się do druku w formacie 
13x18. 

4. Każda fotografia musi zawierać krótki opis przedmiotu lub podmiotu przedstawionego na 
niej. W tym celu należy uzupełnić metryczkę (część załącznika) i przesłać ją razem z pracami.  
Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając pracę, 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na zdjęciu, 
że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby - wzór 
w załączniku. 
 
 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych: 

 

Wykonaj etiudę filmową na temat: 

„ Miłość miłosierna” 
 

 
 Etiuda może  mieć dowolną formę (dokument, fabuła, animacja albo być mieszanką wszystkich tych 
rodzajów). 

 
Film powinien zawierać następujące elementy, które będą podlegać ocenie: 
 
- obraz, czyli ustawienie kadru, światło, kolorystyka oraz użyta scenografia, rekwizyty i kostiumy, 
- dźwięk - zrozumiałość dialogów, efekty dźwiękowe, muzyka, 
- montaż - tempo, cięcia, płynność akcji, spójność narracji, 
- efekty wizualne - animacja tradycyjna, poklatkowa, komputerowa, 
- edycję - animacja napisów, obróbka dźwięku, korekta kolorów. 

 
Etiuda powinna oddawać temat konkursu i być z nim związana, historia powinna być dobrze 
opowiedziana i mieć sens, a postacie w wypadku fabuł  dobrze zagrane przez aktorów. Styl narracji 
i oryginalne podejście do tematu będą dodatkowym atutem.  



 
 
 
 
 

3. KONKURS MUZYCZNY 
 
 

Dla wszystkich kategorii wiekowych: 

 

Wykonaj i nagraj piosenkę na temat: 

"Miłość miłosierna" 
 

- Piosenka powinna być na temat, którego dotyka wprost lub w domyśle. 
- Nagranie należy przysłać w formacie MP3. 
- Utwór nie musi być autorstwa wykonawcy, ewentualne autorstwo nie wpływa na ocenę jury. 
- Ocenianiu podlega głównie śpiew, interpretacja oraz dobór repertuaru. 
- Akompaniament własny lub wykonany przez inną osobę, może być podkładem. 

 
 
 
 
 
 

4. KONKURS RECYTATORSKI: 
 

Dla wszystkich kategorii wiekowych: 

 
Uczeń wykonuje jeden wybrany wiersz  związany tematycznie z miłością i miłosierdziem. 

 

Kryteria oceny: 

 
- dobór wiersza do tematyki konkursu,  
- stopień opanowania tekstu,  
- tempo wypowiedzi,  
- prawidłowa wymowa,  
- intonacja głosu,  
- wrażenie ogólne. 

 
Ta część konkursu odbędzie się  21 kwietnia 2023 r. w siedzibie naszej szkoły. 
Zapraszamy na godzinę 9:00 Szkoły Katolickie SPSK,  Dąbrowa Górnicza, ul. Zawidzkiej 10. 

 
  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Organizator konkursu Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej informuje o zasadach przetwarzania danych 
osobowych, danych osobowych Uczestnika konkursu oraz o przysługujących prawach z tym 
związanych. 
1. Administratorem danych jest Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK oraz Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące SPSK im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Górniczej. 
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób, których dane dotyczą (art. 6 
ust. 1 lit. A rozporządzenia nr 2016/679). Dane osobowe będą udostępniane na warunkach 
określonych 
w Regulaminie konkursu. 
3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: 
Dyrektor szkoły organizującej konkurs: Ewa Raszka, ul. Zawidzkiej 10, 41-300, Dąbrowa Górnicza 
klodg@interia.pl, koordynator konkursu Danuta Wilkowska - dntwilkowska@gmail.com 
5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia konkursu, w tym do czynności ujętych w Regulaminie konkursu. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 5, odbiorcami 
danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być osoby i podmioty zainteresowane zgodnie 
z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu. 
7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 
8. W zakresie odnoszącym się do Uczestnika konkursu danych osobowych przetwarzanych 
na potrzeby konkursu opiekun prawny posiada prawo do żądania dostępu do treści danych; 
sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; wnoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 
profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 
10. Informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie 
Uczestnika konkursu danych osobowych do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych:  Inspektor Ochrony Jarosław Merdzik tel. 509 501 910, e-mail: 
iod@spsk.edu.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs literacki OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpis) 
  



KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs plastyczny OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW – dotyczy klas 1-2 SP 
 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu i klauzulą o przetwarzaniu danych 

osobowych. 
 

…………………………………………………………………………… 

(podpis) 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs muzyczny OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW –  
dotyczy wszystkich etapów edukacji 
 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………………………………………………… 
 

(podpis) 
 
 
 
  



KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs fotograficzny OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW –  

dotyczy klas 4-8 SP 
 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
METRYCZKA – konkurs fotograficzny OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
 
Tytuł serii: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Krótki opis serii: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Zdjęcia (tytuł): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zdjęcia (tytuł): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zdjęcia (tytuł): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zdjęcia (tytuł): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zdjęcia (tytuł): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opis: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Zgoda na publikację wizerunku na stronie internetowej – konkurs fotograficzny 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Katolicką Szkołę Podstawową SPSK w Dąbrowie Górniczej oraz 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Dąbrowie Górniczej mojego wizerunku utrwalonego na potrzeby 

konkursu „Osiem błogosławieństw – błogosławieni miłosierni” stronie szkolakatolicka.pl oraz 

jej podstronach w celu publikacji nagrodzonych w tym konkursie prac. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu 

do  treści swoich danych oraz ich poprawienia. 

 
………………………………………………………………………………….. 
Podpis



KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs filmowy – dotyczy szkół ponadpodstawowych 
 
 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpis) 

 
  



KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs recytatorski OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW –  

dotyczy wszystkich etapów edukacji  

 
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła (adres, e-mail, numer telefonu): ……………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel (opiekun artystyczny): ……………………………………………………………………………….. 
 
 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Osiem Błogosławieństw oraz na 
przetwarzanie przez organizatora konkursu (Szkoły Katolickie SPSK w Dąbrowie Górniczej) na 
zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego 
dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. 
 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
o dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 
o dane osobowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły w celach 

związanych z konkursem, a w szczególności w przypadku zwycięstwa, 
o podanie danych jest dobrowolne, 
o mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 
o potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu. 

 

…………………………………………………………………………… 

(podpis) 

 


