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REGULAMIN 
konkursu plastycznego  

„Totus Tuus – kim jestem i do kogo należę?”  
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych 

 
I. ORGANIZATOR 

 

Fundacja KAKTUS 

ul. Kleeberga 2 

85-791 Bydgoszcz 

biuro@fundacjakaktus.pl 

tel. 501 332 511 

 
II. TEMAT KONKURSU: „Totus Tuus – kim jestem i do kogo należę?” 

 

Totus Tuus – w jaki sposób dzisiaj możemy rozumieć te dwa słowa, które Ojciec Święty 

Jan Paweł II uczynił niejako programem swojego życia? Słowo: Totus – cały, całkowity, 

pełny. Człowiek we współczesnym świecie, rozerwanym podziałami, szarpanym obawami 

i niepewnością, jest zaproszony do rozwoju pełnego wymiaru swojej Osoby. 

Nierozerwalne „Tuus” Jana Pawła II zaprasza nas do spojrzenia na wymiar relacji 

do Boga, do Matki Bożej, a poprzez te więzi także do drugiego człowieka.  

W roku obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II 

zapraszamy do zadania sobie pytań: „Kim jestem?”, „Do kogo należę?”, „Komu 

powierzam swoje życie?”, „Kto w moim życiu kryje się pod słowem „Tuus”?  

i odpowiedzi na nie w formie plastycznej. 

 
III. CEL: 

 

Celem konkursu jest propagowanie nauczania i osoby św. Jana Pawła II oraz rozwijanie 

kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych i  osób 

niepełnosprawnych. 

 
IV. UCZESTNICY KONKURSU:  

� dzieci 
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� młodzież 
� dorośli  
� osoby niepełnosprawne 

 
V. KATEGORIE KONKURSOWE: 

� dzieci do lat 7 

� dzieci w wieku 7-12 lat 

� młodzież w wieku 13-18 lat 

� dorośli 
� osoby niepełnosprawne 

 

VI. TERMINY: 
� nadsyłanie prac: 31.12.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

� rozstrzygnięcie konkursu: 15.01.2021 r. 

 

VII. KRYTERIA OCENY: 
� zgodność z tematem 

� interpretacja tematu 

� walory artystyczne 

� estetyka pracy  

 
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. W każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca (I, II i III), 

które będą uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Jury ma prawo do nieprzyznania 

nagrody lub ogłoszeniu kilku miejsc ex aequo. 

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Nie istnieje możliwość wypłacenia pieniężnego ekwiwalentu nagród. 

4. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.  

5. Informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej 

Organizatora www.fundacjakaktus.pl od dnia 15.01.2021 r.   

6. Nagrody wraz z dyplomami wręczone będą w siedzibie Organizatora lub wysłane dnia 

18.01.2021 r. 

7. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można zobaczyć na internetowej wystawie 

pokonkursowej na stronie Organizatora www.fundacjakaktus.pl. 

 
IX. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.  

3. Utrwalona praca konkursowa może być użyta do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, a także powielania 

w druku bez obowiązku akceptacji produktu końcowego przez autora pracy.  

4. Prawa autorskie do prac, które będą wykorzystywane do promocji, pozostają 
własnością ich autorów.  

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych 

z całej Polski. 

2. Prace plastyczne mają nawiązywać do tematu konkursu. 

3. Prace należy wykonać samodzielnie.  

4. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę w dowolnym formacie wykonaną 
samodzielnie, dowolną techniką plastyczną: m. in. ołówek, kredki, węgiel, pastele 
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(zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), batik, 

techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), kolaż, itp. 

5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych. 

6. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.  

7. Każda praca musi być następująco podpisana na odwrocie: 

� imię i nazwisko autora 

� wiek 

� miejscowość 
8. Do pracy należy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszenia. 

9. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora. 

XI. WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC 
 

1. Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny TOTUS  TUUS” należy przesłać pocztą 
(decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 r.  

na adres Organizatora: 

Fundacja KAKTUS 
ul. Kleeberga 2 
85-791 Bydgoszcz 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe 

w wyniku transportu.  

4. Prace przesyłane są na koszt własny uczestnika.  

 

 
 

Osoba do kontaktu: 

 

Kamila Muszyńska 
tel. 501 332 511 

 
biuro@fundacjakaktus.pl 

 
www.fundacjakaktus.pl 

 

 
 

 

 


