
REGULAMIN KONKURSU „POŁĄCZENI” 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „POŁĄCZENI”. 

2. Organizatorem Konkursu „POŁĄCZENI” (zwanego dalej "konkursem”) jest Fundacja Psyche - 

Strefa Pozytywnych Myśli, z siedzibą pod adresem: ul. Mała 11, 05-123 Chotomów. 

3. Konkurs odbywa się pod honorowym Patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika. 

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zadbajmy o relacje – psychoedukacja dzieci  

i młodzieży”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

5. Celem konkursu jest poprawa relacji wśród lokalnego, szkolnego społeczeństwa, pochylenie 

się nad problemem związanym z relacjami rówieśniczymi, trudnościami i zaburzeniami  

w sferze psychicznej dzieci i młodzieży, które pojawiły się w wyniku pandemii COVID-19. 

6. Harmonogram konkursu: 

a. konkurs jest organizowany w okresie od dnia 31.08.2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. 

b. zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 listopada 2022 r., godz. 15:00, 

c. wyniki konkursu ogłaszane są do dnia 15 grudnia 2022 r.  

d. przyznanie nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r. 

 

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne: uczniowie szkół podstawowych z klas VII- 

VIII oraz ponadpodstawowych z klas I-IV, w których przeprowadzono dedykowaną lekcję  

z kampanii „POŁACZENI”, oraz nauczyciele tych klas pełniący funkcje koordynatorów. 

2. Do konkursu zgłaszać się mogą szkoły wskazując zespoły projektowe złożone z uczniów  

i nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powyżej. Można zgłaszać maksymalnie 1 - klasowe 

zespoły konkursowe.  

3. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje wchodzący w skład zespołu 

projektowego nauczyciel – koordynator, za zgodą dyrektora szkoły.  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a. złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, 

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem 

w konkursie, zgodnie z  załącznikiem nr 1 do regulaminu, 

c. złożenie pracy konkursowej, o której mowa w ust. 5 poniżej, w terminie do dnia 30 

listopada 2022 r., godz. 15:00. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: 

konkurs@fundacjapsyche.pl wpisując w tytule wiadomości „Konkurs ‘POŁĄCZENI’”. 

5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej tj. planu wydarzenia 

szkolnego, które będzie mieć: 

a. charakter kampanii społecznej, edukacyjnej, eventu, działania plenerowego czy 

innego rodzaju wydarzenia skupiającego społeczność szkoły wokół poprawy relacji 

szkolnego społeczeństwa,  

b. tematykę odnoszącą się do celu konkursu, opisanego w § 1 pkt 4 powyżej.  



6. Plan powinien zostać przygotowany w formie tekstowej (plik word lub pdf) na max. 5000 

tyś. znaków oraz zostać podpisany przez nauczyciela – koordynatora zespołu projektowego.  

7. Każdy zespół projektowy może przygotować nie więcej niż jeden plan (jedno zadanie 

konkursowe).  

8. Niezłożenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń oraz pracy konkursowej,  

o których mowa powyżej, uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.  

9. Nadesłanie zgłoszenia oznacza zaakceptowanie przez uczestników warunków regulaminu. 

10. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.  

11. Szkoła zgłoszona do uczestnictwa w konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od 

wszystkich uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursie i tworzących  utwory w 

ramach prac konkursowych, wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń wraz z zezwoleniem 

dotyczącym wizerunku uczniów i nauczycieli oraz jego rozpowszechniania, wraz  

z utrwalonym wizerunkiem uczniów i nauczycieli, na polach eksploatacji obejmujących:  

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką; 

b. Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;  

c. Rozpowszechnianie – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne;  

w celu umożliwienia realizacji konkursu, wykorzystania utworów, zdjęć, zarejestrowanych 

materiałów wideo do promocji konkursu oraz działalności statutowej organizatora oraz  

w celach archiwalnych, wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody organizatorowi.  

12. Szkoła jest zobowiązana do przechowywania powyższych zgód i przedstawienia ich na 

wniosek organizatora.  

13. Wymagany formularz zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

14. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

udziału w konkursie. 

15. Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu podejmuje organizator. 

 

§ 3. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu dokona komisja konkursowa. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą 3 osoby. 

3. Komisja konkursowa, w celu wyłonienia finalistów konkursu, zbiera się na posiedzeniu, 

podczas którego spośród prac zakwalifikowanych do konkursu wyłania w drodze oceny 

punktowej (skala od 1 do 5) trzy najlepsze prace. Jury może zakwalifikować mniejszą liczbę 

prac. 

4. Komisja konkursowa podejmuje decyzje na posiedzeniu zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy jego składu. 

5. Każdy Juror dysponuje punktami w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniejszą wartość oceny, 

a 5 – największą. W przypadku równej liczby przyznanych punktów decyduje głos Prezesa 

Fundacji. 

6. Przy ocenie prac, w szczególności będzie brane pod uwagę: 

a. zgodność przygotowanego programu z celami konkursu określonymi w § 1 pkt 4 

regulaminu, 

b. oryginalność planu, 

c. zaangażowanie społeczności szkolnej. 

7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 



§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatora konkursu: 

www.fundacjapsyche.pl do dnia 15 grudnia 2022 r. 

2. Organizator przewiduje trzy następujące nagrody, przyznawane dla zgłoszonych zespołów 
projektowych: 

a. nagroda pieniężna w kwocie 4 000,00 złotych; 
b. nagroda pieniężna w kwocie 4 000,00 złotych; 
c. nagroda pieniężna w kwocie 4 000,00 złotych; 
d. Nagrody dodatkowe: do każdej nagrody pieniężnej zostanie doliczona kwota 80 zł 

przeznaczona na zapłatę podatku od nagród.  
3. Fundatorem nagród jest Psychoklinika - Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o. 

z siedzibą w Chotomowie. 

4. Przekazanie nagród nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.  

5. Zespół projektowy ma obowiązek wysłać do organizatora konkursu zaproszenie na 

wydarzenie, którego plan został nagrodzony w konkursie. Zespół projektowy wraz  

z dyrektorem szkoły powiadomi organizatora konkursu o dacie przeprowadzenia wydarzenia 

na minimum 7 dni przed datą wydarzenia.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej organizatora: 

www.fundacjapsyche.pl. 

3. Regulamin konkursu może zostać zmieniony przez organizatora, pod warunkiem 

powiadomienia uczestników o zmianach na stronie internetowej organizatora, najpóźniej  

w dniu wejścia w życie tych zmian. 

 

Załączniki do regulaminu konkursu:  

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy  

• Załącznik nr 2 – Zgoda na  przeniesienie praw do utworu i korzystanie z wizerunku  

 

 


