
 
 

Regulamin konkursu   

„BEZPIECZNE WAKACJE” 

Cel konkursu:  

Celem konkursu jest promocja zasad bezpiecznego spędzania wypoczynku oraz  

rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.  

Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 

03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, kontakt@fundacjahpd.pl 

 

Zasięg konkursu: 

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.  

 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 25 maja 2018 r. – termin przysyłania prac konkursowych 

kończy się 15 czerwca 2018 r. (Komisja będzie obradować nad pracami w dniu  

16 czerwca 2018r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie wpłyną do 

Fundacji przed tym terminem). 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 18 czerwca 2018 r. na stronie internetowej  

Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB. 

 

Program skierowany jest do: 

Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa 

i przesłanie go na adres konkurs@fundacjahpd.pl . Szkoła wysyła prace klas w 

formie elektronicznej na podany powyżej adres organizatora konkursu.  
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Zadania konkursowe: 

1. Zadaniem konkursowym jest narysowanie plakatu  o wymiarach 50cm x 70 cm. 

 

Nagrody: 

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do programu realizowanego podczas 

7 dniowego wyjazdu (6 noclegów) do Zakopanego lub Kawęczynka na Roztoczu 

w roku szkolnym 2018/2019 w wyznaczonym przez Fundację terminie ( 

pażdziernik, listopad, grudzień 2018r). 

 

I Miejsce. 

50% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy w 

Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu. 

 

II Miejsce. 

45% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy w 

Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu. 

 

III Miejsce. 

40% dofinansowania do 7-dniowego pobytu z atrakcjami dla całej klasy w 

Zakopanem lub Kawęczynku na Roztoczu. 

 

Dodatkowo w ramach nagrody wszystkie klasy będą miały w trakcie pobytu: 

- wyżywienie – śniadania, obiadokolacje; 

- liczne wycieczki;   

- dyskoteki; 

 

Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Honor Pomagania Dzieciom. 

 

Informacje dodatkowe: 

Koszt osobodoby – 130 zł 

Przy dofinansowaniu 50% - uczeń płaci 65 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 45% - uczeń płaci 71 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 40% - uczeń płaci 78 zł/osobodobę 



 
 

Opiekun na każde 10 osób – gratis; 

Pobyt kierowcy na Roztoczu – gratis ; 

Dojazd do Zakopanego lub do Kawęczynka na Roztoczu oraz ubezpieczenie we 

własnym zakresie i na koszt własny uczestników. Podczas pobytu na Roztoczu 

grupa porusza się własnym transportem. 

 

Postanowienia końcowe: 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji: www.fundacjahpd.pl 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia 

wymagań przez Uczestników, o których mowa w regulaminie, wynikających z 

przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu. Wszelkie informacje będą 

udzielane drogą mailową jako wiążące. Szkoła jest organizatorem wyjazdu w 

myśl przepisów oświatowych i odpowiada za młodzież w trakcie całej wycieczki. 

Organizator konkursu pełni rolę płatnika sponsorkiego i odpowiada za rzetelną 

realizację programu podczas wycieczki. Odebranie nagrody (dofinansowania) 

szkoła potwierdza mailowo i tym samym zobowiązuje się do uiszczenia zaliczki w 

wysokości 20% kwoty leżącej po stronie uczestników w terminie do 2 tygodni od 

ogłoszenia wyników , na konto fundacji. Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje 

zwotem wpłaconych kwot.  

 

Fundacja Honor Pomagania Dzieciom 

Nr Konta:  

Bank PEKAO SA: 54 1240 1040 1111 0010 6392 3655 
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