
Mezinárodní výtvarná soutěž „Radosti a bolesti svatého Josefa“ 
konaná při příležitosti vyhlášení Roku sv. Josefa 

 
 
1. Organizátor 
- Státní základní škola Bolesława Krzywoustego ve Wolinu  
 
2. Spoluorganizátoři 
- Oddělení katolické výchovy metropolitní kurie Štětínsko-Kamieńské 
- římskokatolická farnost zasvěcená sv. Mikuláši biskupovi z Wolinu 
- obec Wolin 
 
3.  Čestný patronát 
Velvyslanec Polské republiky při Papežském stolci a Maltézském řádu 
Pan Janusz Kotański 
Výchovný kurátor Západopomořského vojvodství 
Paní Magdalena Zarębska-Kulesza 
Arcibiskup a metropolita Štětínsko-Kamieński 
Jeho Excelence Arcibiskup Andrzej Dzięga 
 
4. Mediální patronát 
Rádio Plus Štětín 
Týdeník Neděle s přílohou Církev oderská a baltská 
 
5. Partner soutěže 
Sportovní sázkové hry, spol. s r.o. Pobočka ve Štětíně 
Alba - liturgické roucha - Tomasz Woźny 
Wojciech Skorupa Obchod s potravinami Grabowo 
 
6. Cíle soutěže 
- seznámení s obsahem apoštolského listu papeže Františka „Patris corde“ 
- připomínka 150. výročí prohlášení svatého Josefa patronem Svaté církve 
- připomenutí sedmi radostí (mj. Andělovo sdělení, Narození spasitele, Svaté jméno Ježíš, Důsledky 
vykoupení, Život s Ježíšem a Marií v Nazaretu, Nalezení malého Ježíše v chrámu) a bolestí (mj. 
Pochybnosti sv. Josefa, narození Ježíše v chudobě, Simeonovo proroctví, Útěk do Egypta, Návrat 
z Egypta, Hledání malého Ježíše) svatého Josefa 
 
7. Účastníci a rámec soutěže 
Soutěž je určena žákům mateřských škol, základních a středních škol z celého Polska i zahraničí. 
 
8. Soutěžní kategorie 
- žáci do 6 let 
- žáci ve věku 7 – 8 let 
- žáci ve věku 9 - 10 let 
- žáci ve věku 11 - 13 let; 
- žáci ve věku 14 - 15 let 
- žáci ve věku 16 - 18 let 
- žáci speciálních základních a středních škol 
 
Pro zápis do jednotlivých kategorií je rozhodující věk žáka k 1. květnu 2021. 
 
9. Jednotlivá kola soutěže 



Soutěž probíhá ve dvou kolech: školním a ústředním: 
a) školní kolo (farní) 
Z každé školy (farnosti) se mohou do ústředního kola kvalifikovat pouze tři nejlepší výtvarné práce 
v dané věkové kategorii; každý účastník může doručit jen jedno individuální dílo 
- výtvarná díla naskenovaná v dobré kvalitě (formát jpg nebo pdf) společně s přihláškou (díla a 
dokumenty zasílejte v jednom e-mailu) je nutné doručit do 1. května 2021 (Památka sv. Josefa 
dělníka) na elektronickou adresu konkurswolin@gmail.com; díla doručená po tomto termínu 
nebudou akceptována 
b) ústřední kolo 
Porota ve složení, které určí organizátor, hodnotí doručená díla dle jednotlivých kategorií. Vyhlášení 
výsledků naleznete 19. května 2021 na stránkách organizátorů 
 
10. Formy soutěže 
- žáci vytvoří výtvarné dílo zobrazující radosti či bolesti sv. Josefa. Díla mají být vytvořena samostatně, 
libovolnou plošnou technikou ve formátu A4 (např. kresba, malba, koláž, grafika, smíšené techniky 
apod.) 
 
Díla přechází do vlastnictví organizátorů. 
 
Výherci obdrží diplomy a budou odměněni dárky ve formě výtvarných potřeb. Učitelé a vychovatelé 
získají odměnu v podobě poděkování.  
 
Účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla včetně přihlášky na adresu organizátora vyjadřujete 
souhlas s pravidly soutěže, které jsou vám k dispozici v anglickém jazyce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konkurswolin@gmail.com


Příloha 1 
 

Přihláška (nezletilí žáci) 
 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Radosti a bolesti svatého Josefa“ 
konaná při příležitosti vyhlášení Roku sv. Josefa 

 
Prosím vyplňte tiskacím písmem 
 
Jméno a příjmení žáka: ……………………………   Datum narození: ……………………………….. 
Kategorie: 
 
Jméno a příjmení vychovatele/učitele: 
 
……………………………………………………………………  Telefon/e-mail: ……………………………… 
 
Název a adresa školy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………..  telefon: ………………………………………………….. 
 
Vyjadřuji souhlas se zpracováním údajů o mém dítěti uvedených ve formuláři Státní základní školou 
Bolesława Krzywoustego ve Wolinu za účelem organizace mezinárodní výtvarné soutěže „Radosti a 
bolesti svatého Josefa“. Osobní údaje dítěte jsem vyplnil/a dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že 
mám právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich úpravu. Zároveň akceptuji podmínky tohoto 
ustanovení.  
 
……………………………………………………….. 
Podpis rodičů/zákonného zástupce 
 
Vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři Státní základní školou 
Bolesława Krzywoustego ve Wolinu za účelem organizace mezinárodní výtvarné soutěže „Radosti a 
bolesti svatého Josefa“. Osobní údaje jsem vyplnil/a dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že mám 
právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich úpravu. Zároveň akceptuji podmínky tohoto 
ustanovení.  
 
 
………………………………………………………….. 
Podpis učitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 
 

Přihláška (zletilí žáci) 
 

Mezinárodní výtvarná soutěž „Radosti a bolesti svatého Josefa“ 
konaná při příležitosti vyhlášení Roku sv. Josefa 

 
Prosím vyplňte tiskacím písmem 
 
Jméno a příjmení žáka: ……………………………   Datum narození: ……………………………….. 
Kategorie: 
 
Jméno a příjmení vychovatele/učitele: 
 
……………………………………………………………………  Telefon/e-mail: ……………………………… 
 
Název a adresa školy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………..  Telefon: ………………………………………………….. 
 
Vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři Státní základní školou 
Bolesława Krzywoustego ve Wolinu za účelem organizace mezinárodní výtvarné soutěže „Radosti a 
bolesti svatého Josefa“. Osobní údaje dítěte jsem vyplnil/a dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že 
mám právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich úpravu. Zároveň akceptuji podmínky tohoto 
ustanovení.  
 
……………………………………………………….. 
Podpis rodičů/zákonného zástupce 
 
Vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři Státní základní školou 
Bolesława Krzywoustego ve Wolinu za účelem organizace mezinárodní výtvarné soutěže „Radosti a 
bolesti svatého Josefa“. Osobní údaje jsem vyplnil/a dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že mám 
právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich úpravu. Zároveň akceptuji podmínky tohoto 
ustanovení.  
 
 
………………………………………………………….. 
Podpis učitele 
 
 
 
 


