
 

  

 

Konkurs dla Wolontariuszy z Diecezji Bielsko-Żywieckiej Caritas 
projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 

 Plakat  

„Pomaganie jest fajne” 

 
ORGANIZATOR 

 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała 

CELE KONKURSU: 

- popularyzacja wartości i celów Caritas, 

 - inspiracja środowiska ideą wolontariatu,  

 - pobudzenie do aktywnego włączenia się tę działalność, 

 - rozwój samodzielnej pracy twórczej. 

Plakat ma promować ideę wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zarówno dzieci i młodzieży, jak 

również osób dorosłych. 

 

TEMAT: 

 Plakat - „Pomaganie jest fajne” 
 Do udziału w konkursie zachęcamy dzieci i młodzież Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

 Konkurs adresowany jest do dwu grup wiekowych (dzieci i młodzieży) i jest zaproszeniem do 

wykonania plakatu stanowiącego realizację ww. celów konkursu. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Konkurs adresowany jest do Wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas oraz wszystkich chętnych  

w wieku szkolnym, ze szkół, w których będą otwierane Szkolne Koła Caritas. 

 Realizacja konkursu następuje w dwu kategoriach wiekowych: 

1. - Szkoła Podstawowa (7-14 lat), 

2. - Szkoła Ponadpodstawowa (15 i więcej). 

 Osoby niepełnoletnie winny dołączyć do pracy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego  

na udział w niniejszym konkursie. 

 Praca powinna zostać wykonana indywidualnie, dowolną techniką plastyczną (malarska, rysunek, 

grafika komputerowa itp.).  

w formacie A3. 

 Prace inne niż format A3, nie będą brane pod uwagę. 

 Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę. 

 Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych. 

 Gotową pracę należy oddać zabezpieczoną w teczce lub folii; opisaną wg wzoru: 

- imię, nazwisko i wiek uczestnika,  

- nazwa i adres szkoły,  

- nazwisko i numer telefonu nauczyciela lub opiekuna prowadzącego. 

TERMIN: 

  Nadsyłanie prac konkursowych trwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. 



 

  

 

 

MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: 

 Gotowe prace należy dostarczyć do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego 

im. M. Reja przy ulicy Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 12 w Bielsku-Białej.   
 

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2018 roku.  

W składzie Jury konkursu będą: Dyrektor Caritas, koordynator projektu, animator wolontariatu, 

Dyrekcja Partnera, opcjonalnie przedstawiciel Kuratorium Oświaty. 

 

NAGRODY: 

 

 Na zwycięzców, w każdej kategorii wiekowej, czekają atrakcyjne nagrody! 

 Ponadto zwycięskie plakaty, będą publikowane jako równorzędne główne plakaty  

Caritas na rok 2019. 

UWAGI: 

• Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

• Wszelkie prawa po otrzymaniu prac przejmuje Caritas. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości publikacji całości bądź fragmentów nagrodzonych prac. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się  

do niniejszego regulaminu. 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt na e-mail: caritas.rejbb@gmail.com. 

 

Zgodnie z art. 13. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowej z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, NIP: 
5471902638, Regon: 040038595 z siedzibą w: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5A.  

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: inspektor@diecezja.bielsko.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez Caritas Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej dla potrzeb rekrutacji i organizacji wolontariatu w Caritas Diecezji Bielsko-Żywickiej i 
nie będą udostępniane innym podmiotom/instytucjom. 

4. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozwiązania współpracy z Caritas Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania ad administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem nawiązania współpracy i ma charakter dobrowolny, ich 

niepodanie skutkuje jednak brakiem możliwości podjęcia wzajemnej współpracy. 

 

Bielsko-Biała, dnia: ………………………….     Podpis:……………………… 
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