
REGULAMIN KONKURSU  „WYBIERZ MARZENIA, NIE UZALEŻNIENIA” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „Wybierz marzenia, nie 

uzależnienia!”, zwanego dalej konkursem. 

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej. 

3. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Konkurs zorganizowany jest przez Oddział  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży przy 

kościele św.  Leona Wielkiego w Gołdapi w ramach projektu „Moje nogi kroczą dalej niż 

nałogi” i jest współfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Gołdap na rok 2022.  

5. Konkurs prowadzony jest na terenie Gminy Gołdap. 

6. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. 

7. Wszystkie informacje dotyczące konkursu „„Wybierz marzenia, nie uzależnienia”, 

Organizator  poda w ogłoszeniach duszpasterskich, na fb KSM św. Leona w Gołdapi oraz 

stronie parafialnej. 

 

§2 

Założenia i cele Konkursu 

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej  ukazującej, jak można wypełnić 

swoje życie wiarą,  miłością,  pomocą innym,  aktywnością na rzecz drugiej osoby,  zamiast 

przeznaczać czas na sięganie  po używki. W  pracy plastycznej  należy ukazać, gdzie chciałbyś 

w życiu dojść z Jezusem, jakie swoje marzenia spełnić, jaki cel  zdobyć.  

 

§3 

Zasady Konkursu 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-8 szkół podstawowych. 

2. Pracę można wykonać dowolną techniką płaską (malowanie, rysunek, kolaż). 

3. Praca powinna być wykonana na formacie A4. 

4. Pracę należy wykonać indywidualnie. 

5. Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię, nazwisko, klasę, szkołę. 

6. Wraz z pracą plastyczną należy dostarczyć zgłoszenie udziału w Konkursie podpisane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego, które stanowi załącznik  do Regulaminu. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy  do Kancelarii Parafialnej 

Parafii św. Leona Wielkiego w Gołdapi w wyznaczonym terminie. 

8. W konkursie nie będą uwzględniane prace  dostarczone po wyznaczonym  terminie lub 

niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie.  

 



 

§ 4 

Kryteria oceny 

1. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystywanych w pracy 

2. Zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursu 

3. Estetyka i efekt wizualny. 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród w Konkursie 

1. Miejsce i termin dostarczenia pracy: Kancelaria Parafii św. Leona w Gołdapi, w godzinach 

otwarcia  do 10.11.2022r.  

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, która wyłoni zwycięzców. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i terminie odebrania nagród 

telefonicznie na nr podany w zgłoszeniu.  

4. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:  

• Klasy 0-3 

• Klasy 4-6 

• Klasy 7-8 

5. Lista zwycięzców  zostanie  opublikowana na portalu społecznościowym Organizatora oraz 

stronie parafii św. Leona Wielkiego w Gołdapi. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez podania 

przyczyny. Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu podania go do 

publicznej wiadomości (np. za pomocą sieci Internet). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunku udziału 

w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie Konkursu decyduje 

Organizator.  

 

§ 7 

Ochrona Danych Osobowych 

 

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018r. oraz art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 

oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych). 



Załącznik  do Regulaminu Konkursu „Wybierz marzenia, nie uzależnienia! ” 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie Do Konkursu „Wybierz marzenia, nie uzależnienia!” 

 

Imię i Nazwisko dziecka ( Uczestnika Konkursu ) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła i klasa do której uczęszcza dziecko ………………………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna………………………………………………………………………………………………….… 

 

Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna 

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję. 

Oświadczam, że na podstawie art. 6  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                       

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego 

dziecka danych osobowych przez organizatora konkursu „Wybierz marzenia, nie uzależnienia” w celu 

organizacji, przeprowadzenia i promocji w/w konkursu. 

 

 

……………………………………………………………………. 

/data i podpis Rodzica/Opiekuna / 

 


