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REGULAMIN 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy osadzeni przebywający w zakładach 

penitencjarnych na terenie całego kraju. 

2. Dziedziny konkursowe. 

I. SZTUKI PLASTYCZNE - kategorie: 

a) malarstwo sztalugowe 

b) rysunek 

c) rękodzieło 

II. LITERATURA – „Listy zza krat do św. Jana Pawła II” - dowolna forma (list, 

wiersz, opowiadanie) - (w maszynopisie), lub czytelne litery drukowane 

Uwaga! Nie będą dopuszczane do oceny prace nie związane z tematem 

przewodnim. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić prace we wszystkich dziedzinach konkursu. 

4. Do prac i utworów należy dołączyć prawidłowo wypełnioną Kartę Uczestnika 

Konkursu. 

Kartę należy uważnie przeczytać, wypełnić odpowiednie rubryki i koniecznie 

podpisać! 

Uwaga! W Karcie Uczestnika należy wymienić imię, nazwisko i pseudonim (jeżeli 

autor zastrzega anonimowość zaznaczyć w karcie). 

5. Podpisując Kartę Uczestnika Konkursu autor jednocześnie akceptuje zasady 

uczestnictwa zaproponowane przez organizatorów. Ponadto udział w konkursie jest 

równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.  Formularz zgody załączony jest 

do niniejszego Regulaminu. 
6. Prace konkursowe należy podpisać w sposób trwały i czytelny własnym 

nazwiskiem i imieniem,  Ponadto należy podać tytuł pracy. 

7. Prace należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie. 

8. Koszty dostarczenia prac na konkurs ponoszą autorzy. 

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji i prezentacji 

wszystkich nadesłanych prac. W przypadku zastrzeżenia anonimowości prace będą 

publikowane lub prezentowane pod pseudonimami. 



10. Prace w kategoriach sztuki plastyczne oraz literackie przechodzą na 

własność organizatora. Prace będą wykorzystywane do organizowania wystaw oraz 

prezentacji służących popularyzacji i promocji twórczości osadzonych. Po 

wystawach zostaną przekazane istytucjom                 i parafiom. 

11. Prace plastyczne oceniać będzie Jury Konkursu, w którego skład wejdą 

przedstawiciele środowisk twórczych 

12. Prace literackie „Listy zza krat do św. Jana Pawła II” oceniane będą przez 

komisję konkursową - przewodniczący ks. dr Jan Sikorski założyciel Bractwa 

Więziennego w Polsce, pierwszy Naczelny Kapelan Więziennictwa w RP. Jury 

oceniać będzie przede wszystkim oryginalność i wartość artystyczną prac i utworów. 

 

13. Organizatorzy apelują o przestrzeganie prawa autorskiego, zabraniającego 

wykorzystywania cudzej twórczości jako własnej oraz sprzedawania i 

rozpowszechniania jej bez zgody autorów. 

Prace i utwory nadesłane na konkurs, których autentyczność zakwestionuje Jury 

Konkursu nie zostaną dopuszczone do oceny konkursowej, także nie będą 

prezentowane i publikowane, a fakt ten zostanie odnotowany w Protokole Jury 

Konkursu. 

Organizatorzy nie odpowiadają za przypadki plagiatów i zapożyczeń. 

14. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III 

miejsca we wszystkich dziedzinach konkursu. O podziale nagród zdecyduje Jury 

Konkursu. Jeżeli nagrodzona praca jest zbiorowa przewidziana nagroda 

regulaminowa nie jest mnożona przez ilość osób. Dla wszystkich uczestników 

konkursu przewidziane są nagrody książkowe. 

Nagroda specjalna - z inicjatywy Bractwa Więziennego podczas Szkolenia 

Duszpasterstwa Więziennego w Popowie, za wszystkich uczestników konkursu 

będzie odprawiona Msza Święta za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 

15. Adres na który należy nadsyłać prace plastyczne i literackie: 

Areszt Śledczy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz.(z 

dopiskiem JPII KONKURS) 

16. Kalendarz konkursu: 

- 02.2020 – ogłoszenie konkursu 

- 10.04.2020 r. - ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych, 

- 30.04.2020 r.  - ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu, 

- 15.05.2020 r. - ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu – maile do 

jednostek 

- 17.05.2020 r. - ogłoszenie wyników konkursu - w ODK SW w Popowie, podczas 

Szkolenia Duszpasterstwa Więziennego 

- 28.05.2020 r. ostateczny termin zakończenia konkursu, podsumowanie, finał 

- 05/06.2020 r. - wystawa pokonkursowa – Bazylika św. Wincentego a Paulo w 

Bydgoszczy 

- 30.06.2020 r. - ostateczny termin wysyłania nagród 

 

Organizatorzy 


