
 

 

 

 

Regulamin 

konkursu na materiał multimedialny promujący wolontariat 

 

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do zaangażowania się w wolontariat oraz pokazać, jak wiele dobrego 

dzieje się wokół nas, Stowarzyszenie Latarnia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki 

ogłasza konkurs w ramach projektu „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!”. 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie Latarnia (OPP) 

30-134 Kraków, 

ul. Zarzecze 114a 

Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-II szkół 

ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie 

trenować!”. 

Cele konkursu: 

 Rozbudzanie zainteresowania ideą wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. 

 Uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych osób (w domu, rodzinie, szkole, środowisku). 

 Rozwijanie kreatywności i samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

 Rozwijanie i wzmacnianie relacji rówieśniczych poprzez wspólne działanie. 

 Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych. 

Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-II szkół 

ponadpodstawowych uczestniczących w projekcie „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba 

codziennie trenować!”. 

2. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: 

a) Spotkania Liderów Wolontariatu z uczestnikami projektu. Wspólne wyznaczanie małych celów, 

„burza mózgów”, planowanie kolejnych działań. 

b) Przesyłanie krótkich materiałów dokumentujących codzienne działania uczestników. 

c) Przygotowanie głównej pracy konkursowej. 

 

Projekt „Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!” współfinansowany ze środków 
budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 przekazanych przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu Pozytywna szkoła. Moduł III. Szkolny wolontariat. 



3. Zadanie konkursowe polega na systematycznym przesyłaniu krótkich materiałów 

dokumentujących działania wolontariackie uczestników oraz jednego dłuższego filmu 

podsumowującego projekt.  

 

a) Dopuszczalne formy krótkich materiałów: 

- film (max. 2 min.) zapisany w formacie AVI, MP4, VCD, 

- fotorelacja, 

- reportaż, 

- podcast, 

- prezentacja, 

- wywiad. 

 

b) Dłuższa praca konkursowa (max. 10 min.) powinna podsumowywać wszystkie wcześniejsze 

działania i zawierać odpowiedzi na pytania, jakie problemy uczestnicy dostrzegali wokół siebie, 

i co w związku z tym zrobili, jak to na nich wpłynęło, jakie mają plany na przyszłość. 

 

4. Każda szkoła wysyła jedną główną pracę konkursową oraz dowolną liczbę krótkich materiałów 

prezentujących wszelkie działania wolontariackie, w których biorą udział uczniowie danej 

szkoły. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich.  

6. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada 

pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie 

narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

7. Autorzy nadesłanych prac oświadczają, że osoby, których wizerunki zostały umieszczone  

w dziele w formie innej niż grupowa, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich 

wizerunku, o czym należy poinformować w osobnym oświadczeniu. 

8. Prace powinny zostać wgrane na dysk Stowarzyszenia Latarnia. Każda szkoła otrzyma mailowo 

swój własny link. 

9. Każda krótka praca powinna zostać opisana w następujący sposób: 

 imię i nazwisko ucznia/uczniów i ich adresy mailowe, 

 nazwa, dokładny adres oraz telefon kontaktowy szkoły, 

 imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna wolontariatu), adres mailowy. 

Szkolna praca konkursowa powinna dodatkowo być wyraźnie oznaczona jako konkursowa 

i posiadać tytuł. 

10. Przedstawiciel placówki, zgłaszając pracę do konkursu, oświadcza, że Dyrektor placówki 

wyraża na to zgodę.  

11. Zgłoszenie udziału w konkursie uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to wyraził 

jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.  

12. Zgłoszenie pracy przez opiekuna prawnego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody 

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz 

na wykorzystanie przesłanych materiałów w działaniach promocyjnych organizatora. 

Uczestnik/opiekun prawny uczestnika udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji na 

publiczne udostępnianie prac oraz inne ich wykorzystanie na potrzeby konkursu. 

13. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu. 

 



Wyniki konkursu i nagrody:  

1. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają do Organizatora swój akces e-mailem 

na adres: wolontariat@stowarzyszenielatarnia.pl w nieprzekraczalnym terminie do  

15.06.2022 r. 

2. Materiały krótkie przyjmujemy i publikujemy przez cały czas trwania projektu. Ostateczny 

termin przesyłania prac konkursowych upływa 10.11.2022 r. 

3. Wszystkie krótkie prace zgodne z regulaminem będą zamieszczane na kanale YouTube 

Stowarzyszenia Latarnia. Prace konkursowe zostaną udostępnione 05.12.2022 r.  

4. W dniach 5.12-10.12.2022 r. można będzie głosować na wybrany materiał, dając swoje 

polubienie (lajka) pod wybranym filmem.  

5. Materiały z największą liczbą głosów dostaną dodatkowe punkty, które zostaną uwzględnione 

przez Komisję Konkursową podczas oceny prac. Dodatkowo szkoła otrzyma po 1 punkcie za 

każdy nadesłany krótki materiał. 

6. Komisja powołana przez organizatora Konkursu wyłoni do dnia 12.12.2022 r. laureatów 

konkursu. 

7. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką 

konkursu, wartość artystyczną i merytoryczną materiału, trafność przekazu, oryginalność 

pomysłów, kreatywność, ilość pracy włożonej w powstanie dzieła oraz zaangażowanie 

uczestników w wolontariat.  

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

9. Uroczyste zakończenie projektu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 

podczas Gali Młodych Wolontariuszy 12.12.2022 r., na którą zaproszeni będą przedstawiciele 

wszystkich szkół uczestniczących w projekcie. Organizatorzy przewidują wtedy także 

poczęstunek oraz dyskusje z młodymi ludźmi na temat ich pracy, doświadczeń i dalszych 

planów.  

10. Dla laureatów przewidzianych jest 5 nagród głównych (w kwocie po 500 zł) oraz 5 wyróżnień  

(w kwocie po 300 zł), oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. 

11. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane dane, w szczególności za 

zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail, uniemożliwiających odszukanie uczestnika 

i/lub wręczenie nagrody.  

 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji  

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

2. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, 

zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego 

odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania pracy konkursowej w Internecie,  

w tym na portalach internetowych takich jak Facebook, YouTube, oraz w materiałach 

promocyjno-informacyjnych (w tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program 

„Wolontariat – jak mięśnie – trzeba codziennie trenować!”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację 

Konkursu. Zmiany zostaną ogłoszone taką drogą, jaką nastąpiło ogłoszenie niniejszego 

regulaminu.  



4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.stowarzyszenielatarnia.pl/wolontariat 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem. 

6. Podczas trwania projektu do dyspozycji uczestników będą Liderzy Wolontariatu. Można się 

będzie z nimi kontaktować mailowo: wolontariat@stowarzyszenielatarnia.pl lub telefonicznie 

535 585 895 i ustalać terminy indywidualnych konsultacji online lub osobiście. 

mailto:wolontariat@stowarzyszenielatarnia.pl

