
Serdecznie zapraszamy do udziału 

 
w VII Diecezjalnym Konkursie Międzyprzedszkolnym  

„RÓŻANIEC – SKARB, KTÓRY TRZEBA ODKRYD” 
 

Cele konkursu: 
- zainteresowanie dzieci i rodziców modlitwą różaocową,                                                                           
- zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różaoca,                                                                         
- kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych,                                                              
- budzenie prawdziwej pobożności maryjnej, która prowadzi do Chrystusa,                                            
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i ich rodziców, pobudzanie wyobraźni  
  oraz pomysłowości. 
 
Organizator: Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Szosa Chełmioska 130 w Toruniu  

           - Monika Kamioska, Hanna Muchewicz 
Wydział Katechetyczny Diecezji Toruoskiej – ks. dr Mariusz Wojnowski 
Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu  
Parafia pw. św. Józefa w Toruniu – proboszcz o. dr Wojciech Zagrodzki. 
 

Patronat: Ks. Bp Wiesław Śmigiel 
Adresat: dzieci 3, 4, 5 i 6- letnie z przedszkoli oraz szkolnych oddziałów przedszkolnych  

wraz z rodzicami. 
 

Terminy:  

- zgłoszenie placówki  
  do udziału w konkursie: 

do   23 września 2019 r. (poniedziałek) 

- dostarczenie prac: do  11 października 2019 r. (piątek) 

- uroczyste zakooczenie: 20 października 2019 r.  (niedziela) o godz. 12:15 
Msza św. w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego  
(Pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruo;  
wejście bramą między WSD a Centrum Dialogu). 
Po Mszy św. przejście do auli Centrum Dialogu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci 3, 4, 5 i 6- letnich. 

2. Ze względów organizacyjnych, do 23 września br. należy zgłosid udział placówki  
w konkursie:  - telefonicznie pod nr tel.: 609-257-242  
                         - mailowo: monicaka@o2.pl 

3. Jeden opiekun może zgłosid tylko jedną placówkę. 

4. Na konkurs należy dostarczyd najciekawszy, własnoręcznie wykonany różaniec, który jest 
efektem współpracy dziecka i osoby dorosłej - rodzica, babci, dziadka…  

5. Materiały do wykorzystania: dowolne,  
np. trwałe dary natury (kasztany, orzechy, żołędzie itp.), artykuły spożywcze  
(makaron, fasola, groch itp.), wtórne wykorzystanie produktów (nakrętki, koraliki itp.). 

Zachęcamy  do stosowania najróżniejszych metod do wykonania różaoca.  
Liczymy na pomysłowośd i oryginalnośd. 

 

 

mailto:monicaka@o2.pl


6. I etap – wewnątrzprzedszkolny: powinien odbyd się na terenie Paostwa placówki.  
Jego celem będzie wyłonienie 3 najlepszych prac.  

Wybrane, maksymalnie 3 różaoce należy dostarczyd do 11 października br. 

7. II etap – międzyprzedszkolny: odbędzie się w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu. 

 
8. Różaoce opatrzone metryczkami (wzór dołączony do zaproszenia, brak tej metryczki 

dyskwalifikuje pracę) należy przesład bądź dostarczyd (odpowiednio wcześniej) na adres:  

Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Szosa Chełmioska 130, 87-100 Toruo, 
lub Centrum Dialogu - Biblioteka Diecezjalna, Pl. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruo 

 
9. Prace wykonane przez dzieci i ich bliskich będą ocenione przez powołaną komisję. 

Kryteria oceny: 

 Twórcza pomysłowośd. 
 Ogólna estetyka wykonania prac plastycznych (atrakcyjnośd wizualna). 
 Współpraca dziecka i dorosłego. 
 

10. Różaoce będą wyeksponowane w Centrum Dialogu, Pl. Frelichowskiego 1. Wystawa czynna 
będzie od dnia 20 października do 8 listopada 2019 r. w godzinach otwarcia Centrum 
Dialogu-Biblioteki Diecezjalnej. Zapraszamy do odwiedzin. 

11. Prace będzie można odebrad po zakooczonej wystawie, czyli od 12 listopada 2019 r. do 30 
listopada 2019 r. Nieodebrane w terminie różaoce przechodzą na własnośd organizatorów.  

12. O wynikach konkursu laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni przez organizatora. 

13. Uroczyste zakooczenie konkursu będzie 20.10.2019 r.   
Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów. Dyplomy i upominki zostaną wręczone po 
Mszy św., która odbędzie się w Kaplicy WSD w Toruniu, o godz. 12:15.                     

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica lub 
prawnego opiekuna na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby 
konkursu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. * 

15. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez rodzica lub prawnego 
opiekuna na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby 
Organizatora (np. publikacja w Tygodniku Katolickim Niedziela, stronach internetowych 
http://pm6-torun.pl, http://www.bibdiec.pl, https://pl-pl.facebook.com/katolickitorun/). 

16. Biorąc udział w konkursie, rodzic lub prawny opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża 
zgodę na wszystkie zasady zawarte w powyższym Regulaminie. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 
 

Koordynatorki konkursu  

Monika Kamioska i  Hanna Muchewicz 

 

 

* Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 im. Wandy Chotomskiej z siedzibą w Toruniu przy 
ul. Szosa Chełmioska 130, 87-100 Toruo ; nr tel. 56 652 90 10;  e-mail: przedszkole06@poczta.onet.pl  Inspektor Ochrony Danych: 
Sylwia Słomioska-Buoka - ul. Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruo; e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl  
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Toruniu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,  
w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadao statutowych. Dane uczestników konkursu będą 
przechowywane i przetwarzane w celach organizacyjnych, do czasu zakooczenia danej edycji konkursu „Różaniec-skarb, który 
trzeba odkryd”. 

http://pm6-torun.pl/
http://www.bibdiec.pl/


METRYCZKA, którą należy przyczepid do różaoca  

(prosimy o uzupełnienie wielkimi literami, forma imienia ……) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

METRYCZKA, którą należy przyczepid do różaoca  

(prosimy o uzupełnienie wielkimi literami, forma imienia ……) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

Wiek dziecka: 

Nazwa reprezentowanej placówki z numerem telefonu. 

 

 

Imię i nazwisko oraz nr tel. opiekuna (katechety, nauczyciela)  

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

Wiek dziecka: 

Nazwa reprezentowanej placówki z numerem telefonu. 

 

 

Imię i nazwisko oraz nr tel. opiekuna (katechety, nauczyciela)  

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

 


