
Regulamin ogólnopolskiego konkursu dla dzieci,  

młodzieży i dorosłych 

„Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!”  

§ 1  

Postanowienia ogólne    

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Z Różańcem  

i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!”, zwanego dalej Konkursem.    

2. Organizatorem Konkursu jest Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych  

z siedzibą w Warszawie, skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9.  

 

§ 2  

Cel i tematyka Konkursu  

1. Popularyzacja osoby niedługo błogosławionej Bożej Pauliny Jaricot i wagi jej 

charyzmatu w posłudze misyjnej Kościoła.  

2. Przypomnienie o nierozerwalnym związku Żywego Różańca z Papieskim Dziełem 

Rozkrzewiania Wiary, a tym samym modlitwy różańcowej z misjami.    

3. Wykorzystanie uzdolnień dzieci, młodzieży i dorosłych w twórczym przedstawieniu 

osoby Pauliny Jaricot, rozwijanie wyobraźni i kreatywności w przygotowaniu materiałów 

medialnych i dydaktycznych na temat Pauliny. 

4. Przygotowanie wierszy, opowiadań, filmików, piosenek, konspektów lekcji lub 

nabożeństw związanych z osobą i życiem Pauliny Jaricot w kontekście jej znaczenia 

dla nas dzisiaj, zgodnie z tematem „Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!”.  

5. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu 

w zakresie wizji twórczej.  

6. Konkurs ma dwie kategorie: Dzieci i młodzież oraz Dorośli. 

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa    

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych zaangażowanych w dzieło 

misyjne Kościoła, w animację i współpracę misyjną, poznających osobę Pauliny Jaricot  

i pragnących szerzyć jej kult i dokonania.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

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

konkursowych.    

4. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, której praca konkursowa zostanie dostarczona 

do dnia 31 maja 2022 r. do Dyrekcji Krajowej w Warszawie (skwer Kard.  

S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa).  

 

 



§ 4  

Zasady zgłaszania prac konkursowych  

1. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: 1. Dzieci i młodzież  

z opiekunem, 2. Dorośli.  

2. Jedna osoba lub jedna grupa osób może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.  

3. Prace:  

– Pracą konkursową w kategorii Dzieci i młodzież nazywamy każdy wiersz, 

opowiadanie, piosenkę lub filmik zgodny z tytułem Konkursu.     

– Pracą konkursową w kategorii Dorośli nazywamy konspekt lekcji lub nabożeństwa  

zgodny z tytułem konkursu. 

– Praca może składać się z wielu różnego rodzaju elementów połączonych w dowolny 

sposób.    

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane  

i nie uczestniczyły w innych konkursach.    

5. Do każdej  pracy powinny zostać dołączone następujące informacje:  

Imię i nazwisko głównego autora, ewentualne imiona i nazwiska współtwórców oraz 

dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres pocztowy). Uwaga! Prace z kategorii Dzieci  

i młodzież przysyła pełnoletni opiekun.  

6. Prace konkursowe należy dostarczyć:  

– osobiście  

– lub mailowo na adres: dziecidzieciommisji@gmail.com (Dzieci i młodzież) lub: 

pdrw@missio.org.pl (Dorośli) 

– lub pocztą na adres: Papieskie Dzieła Misyjne, skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 

Warszawa   

z dopiskiem: Konkurs „Z Różańcem i Pauliną…” 

kategoria… w terminie do 31 maja 2022 r. (czyli do 

końca miesiąca beatyfikacji).  

 

§ 5  

Sposób wyłonienia laureatów  

1. Na czas trwania Konkursu powołuje się Komisję (jury) w celu przeprowadzenia 

Konkursu i wyłonienia laureatów.  

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 pomysłowość i przydatność prac.  

4. Konkurs ma dwie kategorie: Dzieci i młodzież (wiersz, opowiadanie, piosenka, 

lub filmik) i Dorośli (konspekt lekcji lub nabożeństwa). 

5.  Jury przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród, o których mowa w 

§ 6, oraz ewentualnych wyróżnień.  

6.  Rozstrzygnięcie Konkursu – oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca 2022 

r., czyli miesiąc po beatyfikacji, a nagrody zostaną dostarczone pocztą.  
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§ 6  

Nagrody    

1. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień.  

2. Organizator daje Komisji konkursowej prawo do wytypowania nagrody głównej  

i przyznawania wyróżnień.    

3.  Zwycięskie prace będą publikowane w mediach społecznościowych Papieskich 

Dzieł Misyjnych oraz w czasopismach i materiałach wydawanych przez PDM w Polsce.   

4. Zwycięskie prace zostaną przesłane do Sekretariatu Generalnego Papieskiego Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary w Watykanie.  

5. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 22 czerwca 2022 r. na stronie internetowej: 

www.missio.org.pl. O szczegółach poinformujemy zwycięzców pisemnie lub telefonicznie.  

    

§ 7  

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie    

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora 

praw autorskich do niej (Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac 

i wykorzystywania ich w swoich materiałach), o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83) 

oraz do publikacji prac w celach związanych z przebiegiem i rozstrzygnięciem   

Konkursu.  

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza udzielenie pełnej 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 wraz z udzieleniem zgody na 

publikację wizerunku indywidualnego lub grupowego.- zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych.    

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję 

Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) i art. 13 Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (dalej RODO), informujemy, że:  

3a. Administratorem danych są Papieskie Dzieła Misyjne (skwer kard. Stefana 

Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, pdm@missio.org.pl), reprezentowane przez ks. 

Macieja Będzińskiego, dyrektora krajowego PDM (+48 600 820 986, 

dyrektor.pdm@missio.org.pl).  

3b. Inspektorem ochrony danych jest ks. Maciej Będziński (+48 600 820 986, 

dyrektor.pdm@missio.org.pl lub iodpdm@missio.org.pl).  

3c.  Celem przetwarzania danych jest realizacja celów statutowych Papieskich Dzieł 

Misyjnych, w tym organizacja Konkursu „Z Różańcem i Pauliną jesteśmy jedną drużyną!” 

oraz udokumentowanie jego przebiegu (w periodyku, Internecie, na portalach 

społecznościowych, odwoływanie się do wydarzenia jako historii, prezentowanie 

laureatów).  

3d. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.  

3e. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
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3f. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych (skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 

Warszawa, kiod@episkopat.pl).  

 4. Uczestnicy Konkursu poprzez nadesłanie pracy konkursowej oświadczają, że mają 

do niej wszelkie prawa autorskie.   

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich 

zgłoszenia do Konkursu.  

 

§ 8  

Postanowienia końcowe    

1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, akceptują 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. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 536 90 27 w godzinach  

8.00–14.00 od poniedziałku do piątku.  

4. Kontakt mailowy: dziecidzieciommisji@gmail.com.  


