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Toruń, 11.10.2020 rok
XX Dzień Papieski
I Konkurs artystyczny „Ślady nadziei…”
Słowo do uczestników Konkursu
Duszo, słowiańska duszo! – Wiem, są u Twego kościoła
progi z modrzewiów i obeliski, podsienia - Kadzidło wonieje jałowcem… w dymach ofiarnych wołam:
Duszo, słowiańska duszo, w jakie cię wkuto kamienie?
Karol Wojtyła, Sonety (IX)
Jeden z największych Polaków, Karol Wojtyła, skończyłby w tym roku STO lat…
Właściwie to właśnie owych STU życzymy sobie w każde urodziny, imieniny, podczas wesel…
Chcemy, żeby to STO było szczególne.
Powiecie – STO lat – ogrom czasu, cały wiek, tyle może się zdarzyć… Rzadko patrzymy
w takiej odległej perspektywie… Uczymy się na historii o królach, bitwach, wielkich dowódcach,
znanych ludziach. Uczymy się dat, a jednocześnie, oprócz kilku szczególnych (jak bitwa pod
Grunwaldem czy wybuch II wojny światowej), szybko je zapominamy…
Tym razem chcemy pamiętać! STO lat temu na świat przyszedł Karol Wojtyła. 18 maja
1920 roku dla małego miasteczka Wadowice, dla całej Polski, a jak się później okazało i dla całego
świata, stał się jak uderzenie pioruna. Jeden dzień, jeden człowiek, wielka zmiana. Dzieciństwo,
młodość, kapłaństwo, papiestwo – wszystko przeżyte w kontekście wielkich przełomów dla świata.
Wojna, totalitaryzmy, wielkie przemiany ustrojowe. W tym wszystkim ON. Karol Wojtyła –
człowiek, który, cytując klasyka, „patrzył poza to, co widać”.
Nie przekonaliśmy Cię, że mówimy o wielkimi i wrażliwym człowieku? Cóż… Może sama
lub sam zdecydujesz się to sprawdzić? Zachęcamy Cię do wzięcia do ręki poezji lub dramatów
Karola Wojtyły, do wczytania się w te słowa, do zanurzenia się w nie aż do ciarek na plecach
i przyjemnego szczypania w karku. A potem do zinterpretowania tego, co przeczytałeś i tego, co
usłyszałaś lub zobaczyłaś. I pokazania nam tego! Chcemy widzieć jak wkładasz nowe życie, swoje
życie, w stare teksty przepełnione bogactwem mądrości.
Karolina Olszewska
Jan Wółkowski
Laboratorium św. Jana Pawła II
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Regulamin
I
1. I Konkurs artystyczny „Ślady nadziei” skierowany jest dla uczniów przedszkoli, szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i całych rodzin.
2. Warunki udziału w konkursie są następujące:
a) w przypadku uczniów przedszkoli oraz klas 0-3 (dalej: I kategoria) przygotowanie pracy
plastycznej pod tytułem „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – w moim kraju, domu, rodzinie”. Format
pracy A4. Zrobienie skanu pracy (wyraźny, kolorowy) i przesłanie na adres mailowy:
lab_jp2@umk.pl. W opisie przesłanej pracy należy podać:
- imię i nazwisko wykonawcy
- przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza
- wiek i grupę bądź klasę
- maila kontaktowego do rodziców
b) w przypadku uczniów klas 4-6 (dalej: II kategoria) wybranie, przygotowanie
i przedstawienie dowolnego tekstu Karola Wojtyły (Jana Pawła II), lub kompilacji jego tekstów.
Przedstawienie to nie może zajmować więcej niż 5 minut. Prezentacje wybranego tekstu lub
tekstów należy nagrać i przesłać do organizatorów na adres mailowy: lab_jp2@umk.pl. Z racji
spodziewanych dużych plików najlepiej jest użyć serwisu transferowego, generującego linki do
pobrania (np. weTransfer lub inne).
W opisie przesłanego filmu należy podać:
- imię i nazwisko wykonawcy
- szkołę, do której uczęszcza
- wiek i klasę
- maila kontaktowego do rodziców
- tytuł wykorzystanego dzieła (dzieł)
c) w przypadku uczniów klas 7-8 (III kategoria) wybranie, przygotowanie i przedstawienie
dowolnego tekstu Karola Wojtyły (Jana Pawła II), lub kompilacji jego tekstów. Przedstawienie to
nie może zajmować więcej niż 10 minut. Prezentacje wybranego tekstu lub tekstów należy nagrać i
przesłać do organizatorów na adres mailowy: lab_jp2@umk.pl. Z racji spodziewanych dużych
plików najlepiej jest użyć serwisu transferowego, generującego linki do pobrania (np. weTransfer
lub inne).
W opisie przesłanego filmu należy podać:
- imię i nazwisko wykonawcy
- szkołę, do której uczęszcza
- wiek i klasę
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- maila kontaktowego do rodziców
- tytuł wykorzystanego dzieła (dzieł)
d) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych (IV kategoria) wybranie, przygotowanie i
przedstawienie dowolnego tekstu Karola Wojtyły (Jana Pawła II), lub kompilacji jego tekstów.
Przedstawienie to nie może zajmować więcej niż 15 minut. Prezentacje wybranego tekstu lub
tekstów należy nagrać i przesłać do organizatorów na adres mailowy: lab_jp2@umk.pl. Z racji
spodziewanych dużych plików najlepiej jest użyć serwisu transferowego, generującego linki do
pobrania (np. weTransfer lub inne).
W opisie przesłanego filmu należy podać:
- imię i nazwisko wykonawcy
- szkołę, do której uczęszcza
- wiek i klasę
- maila kontaktowego
- tytuł wykorzystanego dzieła (dzieł)
e) w przypadku rodzin (V kategoria) przedstawienie własnej interpretacji utworu „Nie zastąpi
Ciebie nikt”. Wykonanie należy nagrać i przesłać do organizatorów na adres mailowy
lab_jp2@umk.pl. Z racji spodziewanych dużych plików najlepiej jest użyć serwisu transferowego,
generującego linki do pobrania (np. weTransfer lub inne).
W opisie przesłanego filmu należy podać:
- imiona i nazwiska wykonawców
- maila kontaktowego
3. Wszystkie prace konkursowe należy przesłać do 31 grudnia 2020 roku.
II
1. Do oceny nadesłanych prac konkursowych powołana zostanie przez organizatorów Komisja
Sędziowska.
2. W skład Komisji będą wchodzili fachowcy z dziedziny: filologii polskiej, recytacji, muzyki,
plastyki i teologii.
3. Komisje Sędziowskie dokonują oceny wg następujących kryteriów:
a) w przypadku prac plastycznych:
- samodzielność wykonania
- pomysł
- wykorzystane materiały
- interpretacja tematu
b) w przypadku wykonań (teksty, utwór muzyczny):
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- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych
uczestnika)
- interpretacja utworów
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
- wykonanie zadań aktorskich
- pozasłowne elementy utworów (kostium, dźwięk, scenografia, inne) wspomagające interpretację
4. Podstawą do wydania werdyktu jest ocena wszystkich prac i utworów przez każdego członka
Komisji Sędziowskiej.
W przypadku równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna.
6. Komisja Sędziowska ma obowiązek uzasadnienia swojego werdyktu.
7. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Komisji Sędziowskiej o uzasadnienie oceny swojej
prezentacji.
III
1. Najlepsi uczestnicy w każdej kategorii (od I do V) mogą otrzymać:
- 1 nagrodę główną
- 1 wyróżnienie
IV
Ogólne zasady organizacyjne
1. Konkurs artystyczny „Ślady nadziei” jest organizowany przez Województwo KujawskoPomorskie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Laboratorium św. Jana
Pawła II.
2. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres mailowy: lab_jp2@umk.pl.
3. Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną oraz podpisać zgodę na udostępnianie wizerunku.
Podpisaną zgodę (w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna prawnego) należy
zeskanować i przesłać na adres mailowy: lab_jp2@umk.pl.
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Klauzula informacyjna
Szanowny Uczestniku Konkursu,
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11 (Uczelnia).
2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest organizacja konkursu pod tytułem
I Konkurs artystyczny „Ślady nadziei…”.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli
w prawnie uzasadnionych interesach jakimi są: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, adres
e-mail uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa
w Konkursie, informacje o Szkole i klasie uczestnika oraz kategorii występu uczestnika,
repertuar, praca plastyczna, ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie, informacja
o otrzymanych nagrodach, informacja o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu,
informacja o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.
4. Gdy wyrazisz nam na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celach publikacji
informacji o laureatach wraz z ujawnieniem wizerunku. Pamiętaj, że w sytuacji wyrażenia
zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, ale bez wpływu na przetwarzanie,
które zostało dokonane przed jej cofnięciem.
5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania możliwości dochodzenia roszczeń
w związku z organizacją konkursu, ale nie dłużej niż przez rok od daty rozdania nagród.
6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
7. Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału
w konkursie i ponad to nie rodzi innych skutków.
9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom: Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Jeżeli chcesz skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku
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o realizację Twoich praw korzystaj, proszę, z adresu mailowego: IOD@umk.pl lub pisz na
adres: UMK w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem „IOD”.
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1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego i akceptuję jego postanowienia*.
2. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie
i rozpowszechnianie mojego wizerunku i moich artystycznych wykonań w ramach Konkursu
w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”),
wykonanych na rzecz Konkursu. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie,
zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów
za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Laboratorium św. Jana Pawła II na terytorium
całego świata, bez ograniczeń czasowych.
3. Oświadczam, iż została mi przekazana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania moich
danych osobowych, treść przekazanej klauzuli jest dla mnie jasna i zrozumiała. Złożeniem podpisy
akceptuję ustalenia zawarte w punktach 1 – 3.
* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w
jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

_____________________ _____________________
miejscowość i data
czytelny podpis
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