
 

 

Konkursie plastycznym, multimedialnym  

oraz wiedzy o Patronce Miasta Pniewy –  

św. Urszuli Ledóchowskiej 

Konkurs organizowany z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego  

oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli do Pniew 

Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność Urszuli Ledóchowskiej – świętej Patronki Miasta Pniewy, 

założycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Polki i Europejki, miłującej wychowawczyni dzieci  

i młodzieży, gorliwej apostołki dobroci i radości.  

 

Cele konkursu: 

 popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i działalności św. Urszuli Ledóchowskiej,  

 uwrażliwienie i otwarcie na dostrzeganie świata prawdziwych wartości, 

 zachęta do odważnego podążania za dobrem wraz ze wskazaniem Źródła, z którego można czerpać, 
aby wzrastać i bardziej zaangażować się na rzecz drugiego człowieka – na przykładzie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych i poznawczych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 
działania plastyczne, multimedialne oraz zdobywanie wiedzy. 
 

Regulamin konkursu: 

Organizator konkursu: Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach razem ze Zgromadzeniem 

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 

Adresaci i kategorie konkursu: 

I KATEGORIA dzieci 3-6 letnie (praca plastyczna) 

II KATEGORIA dzieci z klasy 1-4 szkoły podstawowej (konkurs wiedzy – test) 

III KATEGORIA młodzież z klas 5-8 szkoły podstawowej (konkurs multimedialny) 

IV KATEGORIA młodzież z kl.1-4 szkoły średniej (konkurs multimedialny) 

Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej  

w Pniewach 

oraz 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek  

Serca Jezusa Konającego 

serdecznie zapraszają dzieci i młodzież  

z Pniew i okolic do udziału w: 



Regulamin poszczególnych kategorii: 

I KATEGORIA 

Praca plastyczna: temat:  

„ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA – NASZA PATRONKA – WZÓR DO NAŚLADOWANIA” 

Technika wykonania pracy dowolna, bez użycia sypkich materiałów, forma płaska lub półpłaska; format 

pracy A3; praca wykonana samodzielnie, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  

Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą tytuł oraz dane: imię  

i nazwisko, wiek dziecka, zgodę na przetwarzanie danych osobowych*. 

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez 

Organizatora konkursu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. Prace będą oceniane pod względem 

oryginalności, samodzielności, pomysłowości w interpretacji tematu, jakości i stopnia trudności wykonania. 

Za zdobycie I, II, III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy. Za udział w konkursie zostaną 

przyznane dyplomy. 

Prace prosimy składać w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej (furta, zakrystia) do dnia 17 stycznia 2020 
roku. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na spotkaniu w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, (aula 

Domu Matki Założycielki) dnia 8 lutego 2020 roku o godz. 10:00. 

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Sanktuarium. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem 

Konkursu i zaakceptowaniem jego warunków. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

regulaminu. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

*Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka biorącego udział w konkursie 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

..................................................................................................................................................... ....................................................., 

(imię i nazwisko, wiek) 

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym organizowanym z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr 

Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli Ledóchowskiej do Pniew, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

miejscowość i data............................................................ 

 

 

................................................................................ 

podpis rodzica /opiekuna/ dziecka 

 



II KATEGORIA 

Konkurs wiedzy – każdy uczestnik wypełnia test jednokrotnego wyboru oraz odpowiada pisemnie na 

pytania otwarte. Zakres wiedzy będzie obejmował informacje dotyczące życia i działalności św. Urszuli 

Ledóchowskiej (Wiadomości można znaleźć na stronie https://urszulanki.pl/ lub https://www.sanktuarium-

pniewy.pl/). Konkurs odbędzie się w dniu 8 lutego 2020 roku o godz. 9:00 w Sanktuarium św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Pniewach – aula Domu Matki Założycielki. 

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia będzie ostateczna. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Sanktuarium. 

Zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem rodziców* należy złożyć do dnia 17 stycznia 2020 roku  

w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej (furta, zakrystia). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Sytuacje nieobjęte niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………….…. 

 

Klasa……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

*Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka biorącego udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

..........................................................................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z jego udziałem Konkursie wiedzy organizowanym z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli Ledóchowskiej do Pniew, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

miejscowość i data............................................................ 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                               podpis rodzica /opiekuna/ dziecka 

 

 

https://urszulanki.pl/
https://www.sanktuarium-pniewy.pl/
https://www.sanktuarium-pniewy.pl/


III KATEGORIA 

Konkurs multimedialny – uczestnik przygotowuje prezentację multimedialną zapisaną na płycie CD, 

objętość 20-30 slajdów, w programie PowerPoint. 

Tematy prezentacji do wyboru: 

1. Św. Urszula Ledóchowska Patronka Pniew – jakie to ma znaczenie dla mnie i dla mieszkańców? 

2. Św. Urszula Ledóchowska Patronka Miasta Pniewy – w czym mogę Ją naśladować dzisiaj? 

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia będzie ostateczna. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Prace multimedialne oceniane będą pod względem poprawności merytorycznej, oryginalność  

i nowatorskiego ujęcia tematu. W przypadku korzystania z zasobów internetowych prosimy o podanie 

źródeł w bibliografii końcowej. 

Prezentacje wraz z oświadczeniem rodziców* należy złożyć do dnia 17 stycznia 2020 roku w Sanktuarium 

św. Urszuli Ledóchowskiej (furta, zakrystia). 

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Sanktuarium. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na spotkaniu w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, (aula 

Domu Matki Założycielki) dnia 8 lutego 2020 roku o godz. 10:00. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Sytuacje nieobjęte niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

 

 

*Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka biorącego udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

..........................................................................................................................................................................................................., 

(imię i nazwisko, klasa) 

 

do celów związanych z jego udziałem Konkursie literackim organizowanym z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli Ledóchowskiej do Pniew, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

miejscowość i data............................................................ 

 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                    podpis rodzica /opiekuna/  

 

 

 

 



IV KATEGORIA 

Konkurs multimedialny – uczestnik przygotowuje film amatorski (format mp4, zapisany na płycie CD/DVD, 

czas maksymalnie 6 minut). 

Tematy do wyboru: 

1. Św. Urszula Ledóchowska „wczoraj i dziś” – Pniewy i Patronka Miasta 100 lat temu i dzisiaj – 

aktualność przesłania. 

2. Ślady św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. 

Oceny dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. Decyzja jury o przyznaniu nagrody lub 

wyróżnienia będzie ostateczna. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Filmy oceniane będą pod względem poprawności merytorycznej, oryginalności i nowatorskiego ujęcia 

tematu. W przypadku korzystania z zasobów internetowych prosimy o podanie źródeł w bibliografii 

końcowej. 

Filmy wraz z oświadczeniem rodziców* lub własnym należy złożyć do dnia 17 stycznia 2020 roku  

w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej (furta, zakrystia). 

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Sanktuarium. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na spotkaniu w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach, (aula 

Domu Matki Założycielki) dnia 8 lutego 2020 roku o godz. 10:00. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Sytuacje nieobjęte niniejszym 

regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

*Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) 

dziecka biorącego udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

 

...........................................................................................................................................................................................................,  

(imię i nazwisko, klasa) 

 

do celów związanych z jego udziałem Konkursie literackim organizowanym z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli Ledóchowskiej do Pniew, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). 

Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

miejscowość i data............................................................ 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                               podpis rodzica /opiekuna/ 

Oświadczenie ucznia pełnoletniego biorącego udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem Konkursie  organizowanym  

z okazji 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego oraz 100. rocznicy przybycia św. Urszuli 

Ledóchowskiej do Pniew, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 

1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO). Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

miejscowość i data............................................................ 

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                podpis 


