REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„OPIEKUN RODZINNY – BOHATER, KTÓREMU MOGĘ POMÓC”
§ 1 Cel Konkursu
1. Konkurs „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”, zwany dalej Konkursem,
ma charakter społeczno-edukacyjny i jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkoły
podstawowej oraz III klasy gimnazjum.
2 Jego celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzie odnośnie do roli opiekunów
rodzinnych i trudności, z którymi spotykają się na co dzień. Jednocześnie jego zadaniem
jest pobudzenie wrażliwości społecznej uczniów i wskazanie realnych sposobów pomocy
opiekunom rodzinnym, a także zachęcenie do działalności na rzecz potrzebujących
pomocy.
§ 2 Organizator
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku 80-208, przy
ul. Chodowieckiego 10 – zwana dalej Organizatorem.
§ 3 Patronat
Konkurs został objęty Patronatem Fundacji Agory.
§ 4 Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie pracy prozą zatytułowanej „Opiekun
rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc” o objętości 3000-5000 znaków ze spacjami.
2. Prace konkursowe powinny mieć charakter twórczy. Mają przedstawiać zadania
opiekunów rodzinnych oraz trudności, które napotykają w życiu codziennym. Mogą opierać
się na przykładach znanych autorowi osobiście. Równie istotnym elementem jest
przedstawienie adekwatnych do wieku uczestników sposobów pomocy opiekunom
rodzinnym.
3. Opisy opiekunów rodzinnych, jak i sposobów wsparcia nie powinny zawierać elementów
fantastycznych.
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§ 5 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w
dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
b) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
3. Każdy Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny powinni zapoznać się z niniejszym
Regulaminem oraz wypełnić Zgodę Rodziców lub Opiekunów prawnych na udział dziecka w
konkursie „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc” (zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego Regulaminu).
4. Niniejsza zgoda powinna zostać dołączona do pracy konkursowej.
§ 6 Ramy czasowe Konkursu.
1. Ogłoszenie Konkursu: 30.11.2018 r., w Dniu Opiekuna Rodzinnego.
2. Zgłoszenia szkół do Konkursu poprzez przesłanie wypełnionego formularza (zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu) na adres mailowy konkurs@hospicja.pl:
do 20.12.2018 r.
3. Zgłaszanie prac przez uczniów do etapu szkolnego: 30.01.2019 r..
4. Wyłonienie laureatów stopnia szkolnego przez Szkolne Komisje Konkursowe oraz
przesłanie na adres mailowy konkurs@hospicja.pl prac laureatów stopnia szkolnego:
7.02.2019 r..
5. Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego: 28.02.2019 r.
§ 7 Przebieg Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny, ale wymagane jest zgłoszenie szkoły do Konkursu
poprzez przesłanie wypełnionego formularza (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
Regulaminu) na adres mailowy konkurs@hospicja.pl do 20.12.2018 r.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) etap pierwszy: szkolny,
b) etap drugi: ogólnopolski.
3. Wstępna selekcja prac konkursowych nastąpi podczas etapu szkolnego. Uczestnicy
składają prace konkursowe w swoich szkołach w formie wydruku oraz elektronicznej (plik
pdf, czcionka Times New Roman, 12 p., odstęp pojedynczy) do dnia 30.01.2019 r. Praca
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powinna być opisana: imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła. Prace nie mogą zawierać
elementów graficznych, np. zdjęć czy rysunków.
4. Komisje Konkursowe Stopnia Szkolnego zostaną utworzone w każdej szkole, która
prześle zgłoszenie udziału w konkursie. Sposób ich utworzenia i skład leży w gestii
Dyrektora Szkoły.
5. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych prac na podstawie następujących kryteriów:
- rozumienie, kim jest opiekun rodzinny;
- wskazanie wyzwań i trudności, z którymi się spotyka;
- sformułowanie realnych sposobów pomocy opiekunom rodzinnym, adekwatnych do wieku
uczestnika;
- walory edukacyjne;
- kreatywność (przy zachowaniu realizmu);
- dodatkowo będą brane pod uwagę walory językowe.
6. Komisja Szkolna wyłoni maksymalnie do trzech (dopuszczalne jest wybranie tylko
jednej lub dwóch prac) uczestników konkursu w jednej lub obu kategoriach wiekowych,
którzy awansują do etapu ogólnopolskiego. Komisja przesyła prace laureatów oraz protokół
z przebiegu etapu szkolnego (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu)
w formie elektronicznej na adres konkurs@hospicja.pl do dnia 7.02.2019 r.
7. W celu wyłonienia laureatów, Organizator powoła Komisję Konkursową II Stopnia
(Etapu Ogólnopolskiego). Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
członków komisji konkursowej.
8. Laureatami, czyli zdobywcami: pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, zostaną
uczestnicy, którzy otrzymają odpowiednio największą ilość punktów w każdej z kategorii
konkursowych.
9. Komisja może dodatkowo przyznać wyróżnienia.
10. Komisja Konkursowa Etapu Ogólnopolskiego jest zobligowana do sporządzenia
protokołu po zakończeniu swoich prac.
11. Wyniki II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 28.02.2019 r.
Laureaci oraz ich szkoły zostaną powiadomieni mailowo i/lub telefonicznie w ciągu 3 dni
roboczych.
12. Wszystkie prace nadesłane niezgodnie z zasadami niniejszego regulaminu nie będą
brane pod uwagę przez Organizatora.
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§ 8 Nagrody
1. Nagrody w ramach etapów szkolnych mogą zostać przyznane przez właściwego
Dyrektora szkoły.
2. Na etapie ogólnopolskim przewidziane są następujące nagrody:
1) dyplomy dla szkół uczestniczących w konkursie;
2) dyplomy dla laureatów (miejsca I-III);
3) nagrody rzeczowe.
3. Organizator poza nagrodami, o których mowa w ust. 2, zastrzega sobie możliwość
nagrodzenia prac konkursowych osób, które nie zostały laureatami, a których prace zostały
wyróżnione przez Komisję Konkursową II Stopnia.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających
wręczenie którejkolwiek z nagród, o których jest mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
5. Wysłanie nagród za miejsca I-III oraz wyróżnień nastąpi w marcu 2019 r.
6. Laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej i/lub
telefonicznie.
7. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
§ 9 Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę do Konkursu, oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich w stosunku do niej.
2. Uczestnicy Konkursu (ich rodzice/opiekunowie prawni), z chwilą przesłania prac
konkursowych

udzielają

Organizatorowi

oraz

Patronowi

Konkursu

nieodpłatnej,

niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera
i

zwielokrotnianie

wszelkimi

znanymi

technikami,

w

tym

drukarską,

cyfrową

i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku;
b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy
wytworzonych zgodnie z pkt. a) ust. 1 niniejszego paragrafu;
c) prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach internetowych
oraz

wydawnictwach

drukowanych

i

elektronicznych

w

celach

promocyjnych Organizatora;
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informacyjno-

d) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów społeczno- edukacyjnych
w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora.
3. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE, L 119, s. 1 z 4
maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2018 poz.100).
4. Podanie swoich danych osobowych przez Uczestnika konkursu (rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika Konkursu) jest dobrowolnie, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane zgodnie z klauzulą
informacyjną zawartą w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Zgoda Rodziców lub Opiekunów prawnych na udział dziecka
w konkursie „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Załącznik nr 3

Protokół z etapu szkolnego

Załącznik nr 4

Klauzula Informacyjna konkursu „Opiekun rodzinny – bohater, któremu
mogę pomóc”

Gdańsk, 29 listopada 2018 roku

Niniejszy Regulamin zatwierdzam:

Anna Janowicz
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej
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