
 
 

 

REGULAMIN  

KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 „NIE HEJTUJĘ – W CZASIE PODRÓŻUJĘ!”  

 

Konkurs, jest częścią składową projektu „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe drogą do 
przeciwdziałania przyczynom przestępczości” dofinansowanego ze środków Funduszu 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie 
Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.  

 

§ 1 
 

Temat konkursu 

1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy artystycznej dotyczącej lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. 

2. Autorzy powinni zawrzeć w swoich pracach główne cele konkursu zawarte w § 2 
regulaminu. 

 
§ 2 

 
Cele Konkursu 

1. Wskazanie sposobów reagowania na różnego rodzaju zagrożenia płynące ze źródeł 
masowego przekazu, jakimi są internet i media społecznościowe. 

2. Propagowanie dobrych nawyków podczas korzystania z medium jakim jest Internet 
i media społecznościowe. 

3. Zainteresowanie dzieci i młodzież alternatywnymi sposobami spędzania wolnego czasu. 
4. Zachęcenie uczestników konkursu do poznania dziedzictwa kulturowego i narodowego 

Warmii i Mazur, z nastawieniem na lokalną przestrzeń, stanowiącą ich najbliższe 
otoczenie - tzw. „małe ojczyzny”. 

5. Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia wśród dzieci i młodzieży. 
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§ 3 
 

Organizator Konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, z siedzibą 

w Warszawie, na ul. Pana Tadeusza 6/8. 
 

§ 4 
 

Założenia organizacyjne 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego  
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 

a. klasy 4-6 szkół podstawowych 
b. klasy 7-8 szkół podstawowych oraz klasy 3 szkół gimnazjalnych 
c. klasy 1-3 liceów i 1-4 techników 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi. 

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i możliwe są wszelkie formy ekspresji - 
praca plastyczna, praca pisemna, fotoreportaż itp. 

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę. 
6. Prace powinny być opisane na odwrocie według poniższego wzoru: 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

KLASA 
NAZWA SZKOŁY I JEJ ADRES 

ADRES E-MAIL SZKOŁY 
 

7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu. 
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).  

10. Prace konkursowe należy składać od 1 września do 30 listopada 2018 (liczy się data 
stempla pocztowego), na adres: 
 

FUNDACJA DAJNA IM. JERZEGO OKULICZA-KOZARYNA 
UL. PANA TADEUSZA 6/8 

02-494 WARSZAWA 
Z DOPISKIEM 

KONKURS „NIE HEJTUJĘ – W CZASIE PODRÓŻUJĘ!” 
 

11. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Aleksandra Barejko – email: 
aleksandra.barejko@dajna.org.pl 
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§ 5 

 
Nagrody 

1. Organizator przyznaje w każdej kategorii wiekowej trzy nagrody rzeczowe -  za zajęcie 
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. 

2. Nagrody przewidziane dla laureatów: 
a. Za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł 
b. Za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł 
c. Za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości do 100 zł 

§ 6 
 

Ocena prac konkursowych 
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury składa się z pięciu osób pośród członków Fundacji Dajna i Zarządu Fundacji Dajna. 
3. Pracami kieruje Przewodniczący Jury. 
4. Jury wybiera zwycięskie prace za pomocą głosowania większościowego. 
5. Jury ocenia oddzielnie prace w trzech kategoriach wiekowych 
6. Jury podejmuje decyzję zgodnie z regulaminem konkursu i jego decyzja jest ostateczna. 

 
§ 7 

 
Ogłoszenie wyników Konkursu 

 
1. Lista wszystkich laureatów zostanie ogłoszona na stronie Fundacji Dajna im. Jerzego 

Okulicza-Kozaryna - www.dajna.org.pl - w zakładce poświęconej projektowi. 
2. Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o wygranej za pośrednictwem 

adresu mailowego szkoły do 15 grudnia 2018 roku. 
3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji zamykającej projekt "Poznaj 

swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe drogą do przeciwdziałania przyczyną 
przestępczości” w grudniu 2018 roku. Dokładna data uroczystości zostanie podana wraz 
z wynikami konkursu i przekazana na adres mailowy szkoły. 

4. Niepełnoletni laureaci konkursu muszą przyjść na wręczenie nagród z opiekunem. 
5. Prace laureatów zostaną zaprezentowane podczas konferencji oraz na stronie Fundacji 

Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, w zakładce poświęconej projektowi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


