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Praca z kategorii:  literackiej /  plastycznej /  multimedialnej
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Imię i nazwisko nauczyciela/katechety (opiekuna pracy):                    

Kontakt do opiekuna pracy, tel.:    e-mail:                     

Nazwa i adres szkoły:         
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Arkusz zgłoszeniowy do konkursu: Pomóż ocalić życie bezbronnemu

Autor oświadcza, że praca konkursowa jest 
wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej 
i wyraża zgodę na jej nieodpłatną publikację 
w materiałach edukacyjnych Polskiego Stowa-
rzyszenia Obrońców Życia Człowieka, w tym 
także w internecie oraz akceptuje regulamin 
konkursu dostępny na www.pro-life.pl.

          
podpis autora

          
podpis ojca/matki lub opiekuna prawnego

          
podpis opiekuna pracy

Prace konkursowe wraz z arkuszem 
zgłoszeniowym prosimy przesyłać pod adres: 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków

Termin nadsyłania prac – 31 stycznia 2019 roku

Arkusz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa na stronach:
www.pro-life.pl/konkurs   www.facebook.com/psozc 

O wynikach konkursu poinformujemy laureatów telefonicznie 
lub mailowo. Wyniki także na stronie: www.pro-life.pl

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2019 r. 
na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Obrońców Życia.

W pracach konkursowych prosimy nie zamieszczać drastycznych zdjęć ani opisów.

Patronat medialny: miesięcznik „Droga do Bierzmowania” – www.droga.com.pl

XV edycja Konkursu 
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
dla młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych

na dzieło związane 
z obroną życia człowieka
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 

w TRZECH KATEGORIACH

LITERACKIEJ: 
wiersz, opowiadanie, nowela, 
reportaż, gazetka szkolna;

PLASTYCZNEJ: 
plakat, grafi ka, malarstwo, montaż, 

gablota szkolna i parafi alna;

MULTIMEDIALNEJ: 
strona internetowa, fi lm, program radiowy, 

program multimedialny.

NAGRODY:      I miejsce– 1500 zł      |      II miejsce – 1200 zł      |      III miejsce – 900 zł

Pomóż 
ocalić życie

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) informu-
jemy, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie gromadzi 
i przetwarza dane osobowe swoich Darczyńców. Darczyńcy mają prawo dostępu do swoich da-
nych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prosimy o zapoznanie się 
z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, którą zamieściliśmy 
pod adresem internetowym: www.pro-life.pl/klauzula.

D O  B I E R Z M O WA N I A


