
 
 

Zadanie publiczne pn. „Zróbmy coś fajnego ”  zostało dofinansowane   

przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej 

 
                                  

           Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza  

19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4,  tel/fax 87 520 22 08  

biuro@stowarzyszenie.olecko.pl 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

„Radość pomagania” 

 

organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w ramach 

projektu pn. Zróbmy coś fajnego jako zadanie publiczne z promocji i organizacji wolontariatu – 

wolontariat w szkołach i placówkach, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym w ramach projektu 

pn. Zróbmy coś fajnego jako zadanie publiczne z promocji i organizacji wolontariatu – wolontariat  

w szkołach i placówkach, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Adresatami Konkursu są beneficjenci projektu - dzieci oraz młodzież uczęszczająca do następujących 

placówek oświatowych – Zespół Szkół w Olecku (Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Olecku), Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kijewie. 

3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień  

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.  

4. Ilekroć w Regulaminie konkursowym jest mowa o:  

Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs pn. Radość pomagania; 

Organizatorze – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia  

im. św. Łukasza 

Uczestniku – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, która przystąpi do danego Konkursu;  

Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców 

Konkursu.  

§ 2 

Cele Konkursu 

1. Celem Konkursu jest upowszechnienie idei wolontariatu i dobrych praktyk wypracowanych w trakcie 

realizacji projektu 

1) wzrost świadomości korzyści jakie daje działalność wolontariacka; 

2) wzbudzenie zainteresowania realizacją projektu wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli 

placówek oświatowych;  

3) zainspirowanie i zaktywizowanie środowiska szkolnego (nauczycieli i uczniów)  

w zakresie działań wolontariackich; 

4) kształtowanie postaw aktywnych wobec potrzebujących;  

5) kształtowanie zachowań wobec pomagania innym. 
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§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  

1) kategoria I – dzieci szkół podstawowych klasy IV – VI;  

2) kategoria II – młodzież szkół gimnazjalnych. 

 

§ 4 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs ma charakter wewnątrz projektowy. 

2. Udział w każdym Konkursie jest bezpłatny.  

3. Technika wykonania pracy konkursowej - plastyczna: 

 praca plastyczna w formacie maksymalnie A3 , w dowolnej technice, 

 powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie 

transportu i przechowywania, 

 prac nie należy oprawiać 

4. Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła stanowiącego tytuł Konkursu.  

5. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, nigdzie wcześniej niepublikowaną  

i nienagradzaną w innych konkursach.  

6. Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie na konkurs materiałów 

zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności propagujących 

piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych oraz wszelkich innych, 

podobnych w treści i działaniu materiałów.  

7. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez Uczestnika Konkursu. 

8. Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem  Uczestnika Konkursu. 

9. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

10. Pracę wraz z formularzem należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły, do której Uczestnik uczęszcza. 

11. Uczestnik Konkursu zgadza się na prezentację pracy, zgłoszonej do Konkursu na stronach 

internetowych Organizatora, a także na inne formy utrwalenia i prezentacji nadające się  

do rozpowszechniania (np. nośniki elektroniczne, optyczne), nieodpłatne wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach, szkoleniach, 

wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża  

na to zgodę i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora. 

12. Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych  

lub z niego wyłączonych.  

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac.  
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14. Prace nadesłane na Konkurs, nagrodzone i wyróżnione ekspozycją na wystawie stają się własnością 

Organizatora. Nie są odsyłane. Prace nie nagrodzone i niewyróżnione można odebrać w terminie  

30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Biurze projektu, adres jw. Po tym terminie prace  

nie będą zwracane.  

 

§ 5 

Termin zgłoszeń i czas trwania Konkursu 

Harmonogram Konkursu:  

1. 7 listopada 2016r. – ogłoszenie Konkursu, informacja na stronie internetowej Organizatora 

http://www.stowarzyszenie.olecko.pl , fanpage projektu na Facebooku 

https://www.facebook.com/wolontariatwolecku/ . 

2. do 28 listopada 2016r. (do godz. 9.00) - zgłoszenie prac do Konkursu. Prace dostarczone  

po wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brały udziału w Konkursie.  

3. od 28 listopada do  02 grudnia 2016r. – praca Komisji Konkursowej 

4. 02 grudnia 2016 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie 

internetowej Organizatora http://www.stowarzyszenie.olecko.pl ,  fanpage projektu na Facebooku 

https://www.facebook.com/wolontariatwolecku/ . 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa i kryteria oceny 

1. Prace oceniać będzie pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu 

Organizatora. 

2. Członkowie Komisji Konkursowej wybiorą spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 

3. W przypadku braku jednomyślności, co do oceny prac konkursowych, ostateczną decyzję podejmie 

Przewodniczący Komisji.  

4. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich  

jej członków. 

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach. 

6. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:  

1) spełnienie wymaganych kryteriów, określonych w niniejszym Regulaminie; 

2) kreatywność oraz pomysłowość autora;  

3) zgodność pracy z zadaniem konkursowym;  

4) zawartość merytoryczną;  

5) estetykę pracy konkursowej, 

6) samodzielność w wykonaniu pracy. 

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

 

 

http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
https://www.facebook.com/wolontariatwolecku/
http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
https://www.facebook.com/wolontariatwolecku/
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§ 7 

Nagrody w Konkursie 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych. 

2. Przewiduje się nagrody rzeczowe. 

3. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni laureaci pięciu nagród. Dla wszystkich Uczestników 

ufundowane będą  nagrody „pocieszenia”. 

4. Pula nagród dla każdej kategorii wiekowej wynosi 1243 zł (brutto), łącznie 2486 zł (brutto). 

5. Koszt zakupu nagród będzie w całości pokryty ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

6. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej projektu oraz podczas Gali 

Wolontariatu. 

§ 8  

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych oraz wizerunku Uczestnika na potrzeby realizacji projektu.  

2. Zgodę na przetwarzanie danych wyraża Rodzic lub prawny Opiekun Uczestnika. 

3. W przypadku wygrania nagrody Uczestnik Konkursu zgadza się na opublikowanie jego  danych  

oraz jego wizerunku.  

 

§ 9  

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  

2. Spory związane z Konkursem będą rozwiązywane przez Organizatora Konkursu, a jego decyzje w tym 

zakresie będą wiążące i ostateczne.  

3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to  

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu i do nie wyłaniania laureatów.  

5. Informacje na temat Konkursu można uzyskać telefonicznie 87 520 22 08. 
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY  

 

 do uczestnictwa w  konkursie pn. Radość pomagania 

 

organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w ramach 

projektu pn. Zróbmy coś fajnego jako zadanie publiczne z promocji i organizacji wolontariatu – 

wolontariat w szkołach i placówkach, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

1. Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego …………………………………………….. 

3. Telefon do kontaktu ………………………………………… e-mail ………………………… 

4. Dokładny adres szkoły ……………………………………………………………………….... 

5. Wiek autora ………………… (klasa) ………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego…………………………………………………… 

7. Telefon do kontaktu ………………………………………… e-mail ………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Radość pomagania organizowanego przez 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w ramach projektu pn. Zróbmy 

coś fajnego jako zadanie publiczne z promocji i organizacji wolontariatu – wolontariat w szkołach  

i placówkach, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Jednocześnie akceptuję treść i warunki Regulaminu. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podawanie do publicznej 

wiadomości imienia i nazwiska autora pracy, informacji o  zajętym miejscu oraz jego wizerunku, 

wyłącznie do celów związanych z realizacją projektu, przebiegiem Konkursu, upowszechnianiem 

informacji o jego rozstrzygnięciu. 

 

 

 

…………………………………………..                            ……………………………………………… 

   Czytelny podpis Uczestnika Konkursu                                           Czytelny podpis  rodzica/ 

                                                                                                opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 2 

 

PROTOKÓŁ  KOMISJI  KONKURSOWEJ 

z rozstrzygnięcia Konkursu pn. Radość pomagania 

 

organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w ramach 

projektu pn. Zróbmy coś fajnego jako zadanie publiczne z promocji i organizacji wolontariatu – 

wolontariat w szkołach i placówkach, dofinansowane z Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu ……………………………….    w …………………………… 

 

Komisja w składzie: 

1. ……………………………………………………………………..  

2. ………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………...  

4. ………………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………….… 

 

ustaliła, że laureatami Konkursu pn. Radość pomagania  

zostali: 

 

w I grupie wiekowej (klasy IV - VI szkół podstawowych) 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa……………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………...............  

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………………...….. 

Klasa …………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………………………….... 

4. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa …………………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….……. 

Klasa …………………………………………………………………………………………. 
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w II grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) 

 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa……………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………...............  

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………………...….. 

Klasa …………………………………………………………………………………………… 

3. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa ………………………………………………………………………………………….... 

4. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….. 

Klasa …………………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………............... 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………….……. 

Klasa …………………………………………………………………………………………... 

 

 

Ponadto Komisja ustaliła, że ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

1. ……………………………………………………………………..  

2. ………………………………………………………………………  

3. ……………………………………………………………………...  

4. ………………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………….... 

 

 

 


