
 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,  
lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma,  
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

św. Jan Paweł II 
 

Regulamin konkursu plastycznego  

„PO PROSTU… DAR Z SIEBIE…” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „PO PROSTU… DAR  

Z SIEBIE…”, zwanym dalej w treści regulaminu konkursem. 

2. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, 

współorganizatorami konkursu są: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie  

oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. 

3. Sprawy organizacyjne prowadzi Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej ul. 
Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych. 

2. Popularyzacja działalności Szkolnych Kół Caritas.  

 

§ 3 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych działających na terenie  Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. 

§ 4 

TERMIN KONKURSU 

1. Czas trwania Konkursu:  od 01 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r.  

 

§ 5 

PRACE KONKURSOWE  

1. Konkurs zorganizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: 

1.1. szkoła podstawowa uczniowie klas I – IV  

- format prac: A4, A3  

- technika: rysunek, malarstwo, collage (bez produktów sypkich)  

1.2. Uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej  

- format prac: A4, A3 

- technika: rysunek, malarstwo, collage (bez produktów sypkich)  

1.3. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych: 

- format prac: A4, A3,  

1.4. - technika: rysunek, malarstwo, collage (bez produktów sypkich), grafika  

  tradycyjna 

  



 
 

2. Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń. Prace zbiorowe będą 

dyskwalifikowane i nie będą podlegać jakiejkolwiek ocenie. Prace muszą być pracami 

samodzielnie wykonanymi przez uczestników Konkursu.  

3. Przy ocenie prac pod uwagę brane będą: zgodność z tematem, technika wykonania, 

estetyka pracy, wrażenia ogólne. 

4. Jedna osoba może złożyć do Konkursu tylko jedną pracę.  

 

§ 6 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się drogą mailową na adres Organizatora 

zamosc@caritas.pl do dnia 22 października 2021 r. (załącznik nr 1) 

2. Konkurs składa się z jednego etapu. 
3. Prace konkursowe zgłoszona Szkoła jest obowiązana dostarczyć do siedziby Caritas 

Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej (przesyłka pocztowa lub dowiezienie) w terminie do 

12 listopada 2021r.  

4. W przypadku przesyłania prac na adres organizatora (Ul. Matejki 21, 22-400 Zamość) 

decyduje data stempla pocztowego. 

5. Każdą pracę konkursową należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora z 

oznaczeniem jego klasy szkolnej, nazwy szkoły, a także po dopisaniu imienia i nazwiska 

opiekuna. 

6. W skład komisji Konkursowej oceniającej prace wchodzą:  

przedstawiciel Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, 

przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, 

przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, 

przedstawiciel Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.  

7. Komisja Konkursowa będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu na 

podstawie przyjętych przez Komisję kryteriów oceny prac, oraz rozstrzyganiem 

zgłaszanych problemów/sporów. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego 

regulaminu Komisja Konkursowa może podjąć decyzję łącznie z wykluczeniem 

uczestnika z konkursu. 

8. Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową 

zostaną powiadomieni o wyborze i zaproszeni do uroczystego odbioru nagród. Decyzję o 

przyznaniu nagrody po analizie nadesłanych informacji i uzyskanych wyników podejmuje 

Komisja Konkursowa. 

9. Nazwiska Laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu zostaną opublikowane do 

dnia 23 listopada 2021 r. na stronie: organizatora Konkursu - www.zamosc.caritas.pl oraz  

współorganizatora Konkursu - www.ekonomikzamosc.pl . 

10. Laureaci pierwszych miejsc w Konkursie w ramach trzech kategorii wiekowych zostaną 

uhonorowani monetą kolekcjonerską „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”, 

wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski. Ponadto laureaci konkursu (miejsca I - III) 

oraz osoby wyróżnione w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają ufundowane 

zestawy nagród. 

11. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2021 r. podczas diecezjalnych 

obchodów Dnia Wolontariatu w Zamościu. 

12. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność Caritas Diecezji Zamojsko – 

Lubaczowskiej. Zostaną upublicznione w postaci wystawy podczas obchodów Dnia 

Wolontariatu. 

mailto:zamosc@caritas.pl
http://www.zamosc.caritas.pl/
http://www.ekonomikzamosc.pl/


 
 

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych podanych podczas konkursu jest Organizator tj. 
Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej, ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w  celach 
związanym z uczestnictwem w Konkursie plastycznym „PO PROSTU… DAR  
Z SIEBIE…” (na podstawie wyrażonej zgody) – załącznik nr 2 

3. Dane osobowe laureatów Konkursu (miejsca I-III w trzech kategoriach), oraz osób 
wyróżnionych mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia 
wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych: 
– przekazane dane osobowe, niezbędne do realizacji Konkursu, w tym 
rozpatrywania reklamacji, prezentowania wyników i wystawy prac, przetwarzane 
będą przez okres pięciu lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w 
którym wytworzono 
Stosowny dokument finansowy (wymogi podatkowe) lub czasu wycofania właściwej  
   zgodą uczestnika lub opiekuna prawnego, 
– otrzymywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dotyczy 
także rejestrowania jego wizerunku z możliwością publikacji na stronie internetowej 
organizatora wraz z prezentacją jego pracy konkursowej – stosownie do wyrażonej 
zgody i zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom udzielającym wsparcia 
Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 
powierzenia. W przypadku wyrażenia zgody na rzecz Organizatora dane będą 
udostępniane ww. podmiotu. Dane osobowe laureatów Konkursu / wyróżnionych w 
Konkursie, przedstawicieli laureatów Konkursu / wyróżnionych w Konkursie oraz 
osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu 
dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: 
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
– żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub  
   nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie     
   danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu  
   prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy  
   przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej  
   danych; 
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych  
   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów 
określonych w ust. 3. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku  
z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych 
osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie 
będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie 
zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

9. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu, a także ich 
przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich uczestników) w sposób 
zautomatyzowany.     

 



 
 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Laureatowi Konkursu / wyróżnionemu nie przysługuje wymiana nagród rzeczowych 
na ekwiwalent pieniężny. 

2. Jeżeli w dniu uroczystości/wręczenia nagród osoby powiadomione o przyznaniu 
nagród ich nie odbiorą, to będą mogły to zrobić w siedzibie Caritas Diecezji Zamojsko 
Lubaczowskiej przy ul. Matejki 21, 22-400 Zamość przez okres miesiąca od dnia 
uroczystości, to jest do dnia 5 stycznia 2022r. Jeśli  osoby nagrodzone w Konkursie 
nie zgłoszą się po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie, będzie to jednoznaczne 
z jego rezygnacją z nagrody.  

3. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na 
warunki niniejszego regulaminu. 

4. W kwestiach nieregulowanych Regulaminem stosuje się wewnętrzne ustalenia 
Organizatora lub powołanej Komisji. 

5. Decyzje wydane przez Organizatora Konkursu lub Komisję Konkursową są 
ostateczne. 

6. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie Organizatora 
Konkursu: www.zamosc.caritas.pl 

7. Patronatem honorowym Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w 
Zamościu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie strony srebrnej monety okolicznościowej „30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska”, 
wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski w dniu 6 października 2021 r. 

To częśd zestawu nagród dla laureatów pierwszych miejsc Konkursu (trzy kategorie wiekowe) . 

 

 

http://www.zamosc.caritas.pl/

