
 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJBARDZIEJ KREATYWNĄ AKCJĘ 
CHARYTATYWNĄ PROJEKTU CARITAS POLSKA 

„SZKOŁA SZKOLE”  
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

 

§ 1 

 ORGANIZATOR  

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na najbardziej kreatywną akcję charytatywną projektu 
„Szkoła Szkole” jest Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (01-043), ul. Okopowa 55 – zwana dalej 
„Organizatorem”. 

§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki 
Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu na najbardziej kreatywna akcję 
charytatywną projektu Caritas Polska „Szkoła Szkole” dla uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych – zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują w całości treść Regulaminu Konkursu  
i zobowiązują się do jego przestrzegania, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki 
udziału w Konkursie.  

3. Poprzez akcję charytatywną rozumie się każde zorganizowane działanie mające na celu zebranie 
funduszy na pomoc uczniom z Syrii. Zbieranie funduszy może odbywać się za pomocą kiermaszu, 
aukcji, festynu sportowego etc., przeprowadzonych na terenie szkoły. 

4. Regulamin Konkursu od chwili jego ogłoszenia dostępny będzie na stronie programu Szkoła 
Szkole: caritas.pl/szkola 

§ 3 

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wybranie najbardziej kreatywnej akcji charytatywnej na rzecz pomocy 
uczniom w Syrii przygotowanej przez społeczność szkolną w ramach projektu „Szkoła Szkole”. 

2. Uwrażliwianie młodzieży na sytuację humanitarną w Syrii i aktywizacja do działania w tym 
kierunku. 

3. Zainteresowanie i aktywizacja młodzieży do działań wolontariackich. 

 

 



 

 

§ 4 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju, 
które dołączyły do programu „Szkoła Szkole” rejestrując się na stronie 
https://szkolaszkole.caritas.pl/chce-pomoc. 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:  

a. rejestracją szkoły na stronie https://szkolaszkole.caritas.pl/chce-pomoc (jeśli szkoła 
wcześniej nie była jeszcze w ten sposób zarejestrowana); 

b. wysłaniem formularza konkursowego przez koordynatora lub upoważnioną przez niego 
osobę, na adres szkoly@caritas.org.pl; 

c. zgodą Uczestników na prezentację pracy konkursowej podczas realizacji Konkursu przez 
Organizatora;  

d. zgodą na umieszczenie pracy konkursowej wraz z informacją o zespole projektowym 
i opiekunie zespołu na stronie internetowej Organizatora oraz wykorzystaniem pracy przez 
Organizatora do celów informacyjnych i promocyjnych;  

e. zgodą Rodziców każdego z niepełnoletnich Uczestników Konkursu oraz zgodą Uczestników 
pełnoletnich na publikację ich wizerunku w mediach (np. reportaże  
z realizacji projektu, serwis fotograficzny na stronie internetowej Organizatora) etc.; 

f. akceptacją przez Dyrektora szkoły formy realizacji nagrody głównej. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.  

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jedną akcję charytatywną. 

§ 6  

ZADANIE KONKURSOWE  

1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i przesłanie do Organizatora w wyznaczonym 
terminie i formie wiadomości e-mail na adres: szkoly@caritas.org.pl zawierającej formularz 
konkursowy z opisem akcji charytatywnej. 

2. Formularz konkursowy, o którym mowa w ust. 1, należy przygotować wg wzoru z Załącznika nr 1 
do Regulaminu. 

 

 



 

 

§ 7 

KRYTERIA OCENY 

1. Na podstawie przesłanych formularzy konkursowych Komisja Konkursowa, wyłoni laureatów. 
Decyzja Komisji Konkursowej co do wyboru laureatów jest ostateczna. 

2. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów Konkursu weźmie pod uwagę: 

a. oryginalność pomysłu na akcję charytatywną, 

b. aspekt edukacyjny towarzyszący akcji charytatywnej, 

c. skuteczność akcji charytatywnej. 

3. Punktacja: 

a. oryginalność pomysłu na akcję charytatywną (sposób zbierania funduszy wśród społeczności 
szkolnej, promocja akcji, pomysły na zachęcenie darczyńców do wsparcia etc.) – od 0 do 10 
pkt.  

b. aspekt edukacyjny towarzyszący akcji charytatywnej (zorganizowanie spotkań/serii lekcji 
wychowawczych na temat kryzysu humanitarnego w Syrii; sposoby rozpowszechniania misji 
programu Szkoła Szkole wśród uczniów, etc.)- od 0 do 7 pkt. 

c. skuteczność akcji charytatywnej (średnia kwota darowizny na rzecz uczniów w Syrii, 
wyliczona na postawie zebranej kwoty i liczby darczyńców, przesłanej dla Organizatora) - od 
0 do 3 pkt. 

4. Praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

§ 8 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Najbardziej kreatywne akcje charytatywne zostaną wyłonione na podstawie nadesłanych 
formularzy zgłoszeniowych przez trzyosobową Komisję Konkursową w składzie:  

a. Przewodniczący Komisji Konkursowej – przedstawiciel Organizatora,  

b. Członek Komisji – przedstawiciel Organizatora, 

c. Członek Komisji – Ambasadorka akcji Ida Nowakowska. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej, jeżeli po ogłoszeniu 
Konkursu okaże się, że ktokolwiek wymieniony powyżej nie będzie mógł uczestniczyć w ocenie 
prac konkursowych. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 



 

 

§ 9  

NAGRODA 

1. Nagrodą w konkursie na najbardziej kreatywną akcję charytatywną jest wizyta Ambasadora 
projektu, Idy Nowakowskiej w zwycięskiej szkole. 

Szczegóły dotyczące organizacji wizyty zostaną ustalone z dyrekcją placówki lub koordynatorem 
projektu „Szkoła Szkole” po ogłoszeniu wyników konkursu 

§ 10 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU – TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2022 r. i będzie trwać do dnia 30 czerwca 2023 r. 

2. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną, zgodnie z § 6 pkt 1, poprzez formularz 
konkursowy dostępny od dnia rozpoczęcia konkursu na stronie caritas.pl/szkola. 

3. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza, który jest jednocześnie pracą konkursową, należy 
przesyłać w terminie od 1 września 2022 r. do dnia 23 kwietnia 2023 r. (ostatni dzień nadsyłania 
prac konkursowych).  

4. W przypadku dołączenia do zgłoszenia zdjęć lub innych materiałów multimedialnych autor 
zgłoszenia powinien posiadać prawa autorskie do załączanych materiałów oraz ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich. 

5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone w zwrotnej wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Uczestnika Konkursu. 

6. Termin zgłaszania prac konkursowych poprzez wysłanie formularza drogą elektroniczną mija 23 
kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59. Po tym terminie możliwość wysyłania formularzy drogą 
mailową zostanie zablokowana. 

7. Zgłoszenia konkursowe, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie lub okażą się 
niezgodne z niniejszym regulaminem, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. 

2. Koszty przygotowania oraz złożenia zgłoszenia konkursowego jak i przygotowania oraz organizacji 
akcji charytatywnej ponosi wyłącznie dokonujący zgłoszenia konkursowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 
organizatora akcji charytatywnej zgłoszonej do Konkursu. 



 

 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie 
w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika – wzór klauzuli 
informacyjnej oraz zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Pytania w sprawie konkursu można zadawać mailowo na adres: szkoly@caritas.org.pl. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu 
oraz przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny.  

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Formularz konkursowy wraz z instrukcją i opisem zadania konkursowego 

2. Klauzula informacyjna 

 

  


