
KONKURS WIEDZY O ŚW. KLEMENSIE HOFBAUERZE 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 

W 200 ROCZNICĘ ŚMIERCI 

 

 



 
 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O ŚW. KLEMENSIE HOFBAUERZE 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PONADPODSTAWOWYCH 

W 200 ROCZNICĘ ŚMIERCI 
 

§1.  
Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. 
Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa. 

2. Koordynatorem konkursu jest o. Maciej Nowak CSsR, tel. 725445860, e-mail: 
matthias487@gmail.com. 

 

§2.  
Temat Konkursu 
Życie i działalność św. Klemensa Hofbauera – apostoła Warszawy w 200 
rocznicę jego śmierci. 
 

§3.  
Cele konkursu 

1. Przybliżenie działalności św. Klemensa Hofbauera i jej znaczenia dla 
mieszkańców Warszawy przy okazji 200 rocznicy urodzin. 

2. Zainteresowanie się wszechstronną sylwetką św. Klemensa Hofbauera. 
3. Rozbudzenie wrażliwości na dobro drugiego człowieka i dostrzeżenie jego 

podstawowych potrzeb. 
4. Wykorzystanie zdolności i umiejętności w codziennym życiu. 
5. Uświadomienie znaczenia działalności Redemptorystów w Polsce na 

przełomie XVIII i XIX w. 
 

§4.  
Adresat konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)  
i ponadpodstawowych. 

2. Konkurs obejmuje szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, zwłaszcza miasta 
stołecznego Warszawy. 

 
PRZEBIEG KONKURSU 

 

§5.  
Kategorie konkursu i przedmiot oceny 

1. Konkurs jest przeprowadzany w kategoriach: 
 
Kategoria medialna - krótkie filmy lub fotoreportaże (do 6 minut) 
przybliżające życie i działalność św. Klemensa Hofbauera. 
 



Kategoria plastyczna - technika wykonania pracy plastycznej: rysunek, 
grafika, malarstwo, wydzieranka, grafika komputerowa. Prace przybliżające 
konkretne wydarzenie z życia św. Klemensa Hofbauera powinny mieć format 
nie mniejszy niż A3.  
Przy ocenie dostarczonych prac brane pod uwagę są następujące kryteria: 

 stopień realizacji postawionych w konkursie celów  

 kreatywność i oryginalność prezentowanego materiału  

 sposób doboru środków, narzędzi i materiałów  

 poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych informacji  

 czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość 

 spójność przedstawionej treści z faktografią 

 estetyka, jakość techniczna, szata graficzna 
 
Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace wyłonione 
w eliminacjach szkolnych. Do finału przechodzi 16 osób (po 8 osób z każdej 
kategorii). Zostanie on przeprowadzony w formie testu w oparciu  
o znajomość życia i działalności św. Klemensa Hofbauera. 
 
Literatura podstawowa do testu: 
- Wybrał ich Bóg, praca zbiorowa, Kraków 1998, s. 69-96. 
 

 Literatura uzupełniająca: 
- Adam Owczarski, Redemptoryści Benonici w Warszawie 1787-1808, Kraków 
2000. 
- Erwin Dudel, Apostoł Warszawy i Wiednia, Warszawa 1982. 
- Wilhelm Hünermann, Boży piekarz, Kraków 2009. 
 

§6.  
Warunki i forma zgłoszenia oraz terminy związane z organizacją konkursu 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu polega na przysłaniu drogą e-mailową na 
adres matthias487@gmail.com (początek tytułu wiadomości: KLEMENS) do 
15  listopada 2020 r. informacji z podaniem danych szkoły oraz ilości chętnych 
uczniów. Dostarczeniu materiałów konkursowych do III Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska 2, 01-206 
Warszawa, z dopiskiem KLEMENS w terminie do 30 listopada 2020 r.  

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego. 
2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu konkursu oraz z zapoznaniem się obowiązkiem informacyjnym 
RODO. 
 

§7.  
Wyniki konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie III Liceum 
Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie. 

2. Przewidziane nagrody dla laureatów zostaną wręczone na uroczystej gali po 
zakończeniu finału konkursu. 



3. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych  

w celach naukowych i edukacyjnych oraz do ich nieodpłatnej publikacji we 
fragmentach lub w całości. 

§8.  
1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. 
poz.1000); Rozporządzenia 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 (określane jako 
„RODO”). 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§9.  
1. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich 
na stronie internetowej Organizatora: lo3-waw.edupage.org. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian terminów 
konkursowych oraz w uzasadnionych przypadkach odwołania konkursu. 

3. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu poniesionych przez 
uczestników kosztów związanych z przygotowaniem, organizacją, dojazdem. 

 


