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Regulamin konkursu   

„KIM BĘDĘ”  

Cel konkursu:  

Celem konkursu jest zainspirowanie do poszukiwań informacji o zawodach i 

świecie pracy. Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi 

wykonujących różne zawody. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i 

aktywności twórczej. 

 

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 11 września 2020r. – termin przysyłania prac 

konkursowych kończy się 25 września 2020 r. (Komisja będzie obradować nad 

pracami w dniu 26  września 2020r. i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie 

wpłyną do Fundacji przed tym terminem). 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 28 września 2020 r. na stronie internetowej  

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

 

Program skierowany jest do: 

Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

 

 

http://www.fundacjahpd.pl/
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa 

i przesłanie go na adres konkurs@fundacjahpd.pl    w terminie do dnia                               

18 września 2020r.   

Szkoła wysyła prace klas w formie papierowej na podany powyżej adres 

organizatora konkursu do dnia 25 września 2020r. 

 

 

Zadania konkursowe: 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie w formie papierowej plakatu o 

wymiarach: 50cm x 70cm (nie większy). Każdy z uczestników konkursu 

przygotowuje jedną indywidualną pracę plastyczną, w dowolnej technice 

graficznej lub malarskiej prezentującą wymarzony dla siebie zawód. 

W konkursie biorą udział tylko prace wykonane samodzielnie. Z każdej zgłoszonej 

klasy można przesłać maksymalnie 3 prace. 

 

Prace wraz z oryginałem formularza zgłoszeniowego oraz wklejoną na 

odwrocie pracy metryczką, prosimy przesyłać do dnia 25 września 2020r.!!! 

Prace które fizycznie wpłyną do biura po tym terminie czyli po 25 września 

2020r. , nie będą akceptowane. 

 

Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego 

oświadczenia: 

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. 

Jestem autorem nadesłanej pracy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy w 

zakresie  konkursu oraz innych celach promocyjno-reklamowych związanych z 

konkursem oraz działalnością fundacji. Wyrażam również zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ust. Z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na 

wykorzystanie mojej pracy i udostępnienie na profilu Facebook-owym 

organizatora konkursu. 
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Nagrody: 

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do 7 dniowego  pobytu (6 noclegów) 

w Zakopanem w Hotelu PRL lub w Kawęczynku  na Roztoczu w Ośrodku Ostoya 

Roztocze.  W roku szkolnym 2020/2021 , w wyznaczonym przez Fundację 

terminie i miejscu (październi 2020r. – luty 2021r.)  

 

I Miejsce. 

50% dofinansowania do 7-dniowego pobytu dla całej klasy w Zakopanem lub w 

Kawęczynku na Roztoczu. 

 

II Miejsce. 

40% dofinansowania do 7-dniowego pobytu dla całej klasy w Zakopanem lub w 

Kawęczynku na Roztoczu. 

 

III Miejsce. 

30% dofinansowania do 7-dniowego pobytu dla całej klasy w Zakopanem lub w 

Kawęczynku na Roztoczu. 

 

 

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

- wyżywienie: śniadania, obiadokolacje; 

- udostępnioną sale konferencyjną do przeprowadzenia zajęć; 

 

Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Honor Pomagania Dzieciom. 

 

Informacje dodatkowe: 

Koszt osobodoby – 140 zł 

Przy dofinansowaniu 50% - uczeń płaci 70 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 40% - uczeń płaci 84 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 30% - uczeń płaci 98 zł/osobodobę. 

Opiekun na każde pełne 10 osób pobyt – gratis; 
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Możliwość wykorzystania bonu turystycznego przez ucznia. 

 

Każdy kolejny opiekun odpłatność 70 zł/doba; 

Pobyt Kierowcy  w Zakopanem w Hotelu PRL – 90zł/doba;  

Opłata parkingowa w Zakopanem  – 60zł/doba; ( dotyczy postoju busa). 

Ze względow technicznych postój dużego autokaru na parkingu hotelowym nie 

jest możliwy. Zalecane pozostawienie autokaru na parkingu miejskim. 

 

Pobyt kierowcy w Kawęczynku w Ostoya Roztocze – gratis; 

Opłata parkingowa w Kawęczynku w Ostoya Roztocze – gratis; 

Ubezpieczenie i dojazd do Zakopanego lub do Kawęczynka na Roztoczu we 

własnym zakresie i na koszt własny uczestników.  

 

 

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.  

Odebranie nagrody (dofinansowania) szkoła potwierdza mailowo i tym samym 

zobowiązuje się do uiszczenia zadatku w wysokości 20% kwoty leżącej po stronie 

uczestników w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników na konto 

fundacji:  

 

Fundacja Honor Pomagania Dzieciom 

Nr Konta:  

Bank PEKAO SA: 54 1240 1040 1111 0010 6392 3655  

http://www.fundacjahpd.pl/
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Reszta kwoty płatna w terminie 14 dni przed przyjazdem grupy. 

Rezygnacja po tym terminie nie skutkuje zwotem wpłaconych kwot.  
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Załącznik nr 1 

METRYCZKA do konkursu 

„Kim będę” 
 
 

Dane uczestnika Oświadczenie opiekuna prawnego 

 
imię i nazwisko autora,klasa, wiek: 

 
……………………………………………………….  

nazwa i adres szkoły/placówki: 

........................................................ 

………………………………………..……………...  

telefon szkoły/placówki, miejscowość: 

………………………………………………………. 
 
praca powstała pod kierunkiem: 

 
…………………………………….……………..…. 

 
Jako opiekun prawny dziecka 

 
………………………………..……………………........…      

(imię i nazwisko dziecka) 

zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 

konkursu i zawarte w nim postanowienia. 

 
……………………………………………………..........  

Data i Podpis 
 
Zgłoszenie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne z uznaniem warunków 

regulaminu oraz wyrażenie zgody na 

publikowanie danych osobowych i 

wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2014 r. poz.1182). 
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