
 

REGULAMIN KONKURSU  
 „H2O – lubię to!” 

DLA SZKOLNYCH KÓŁ WOLONTARIATU 
/wersja z dnia 22.03.2022/ 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się 
konkurs dotyczący przeprowadzenia szkolnej akcji wolontarystycznej związanej z ochroną 
zasobów wody (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej” działająca przy 
Stowarzyszeniu „Centrum na Wschodzie” z siedzibą w Osmoli 111, 17-306 Dziadkowice (dalej 
zwana Organizatorem). Konkurs może być realizowany wspólnie z Partnerami i pod 
Patronatem. 

3. Konkurs trwa od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r. 
4. CELE KONKURSU: 

 podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu człowieka i innych organizmów 
żywych; 

 rozwijanie wiedzy o wodzie i jej ograniczonych zasobach; 
 promocja odpowiedzialnego korzystania z wody w życiu codziennym; 
 rozwijanie wiedzy o warunkach hydrologicznych Polski oraz problemach związanych z suszą 

i pustynnieniem; 
 kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych; 
 promocja idei Światowego Dnia Wody, obchodzonego 22 marca. 

 
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod nr tel. 600881572 lub email: 

stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl 
6. Przedmiotem Konkursu jest zorganizowanie na terenie szkoły akcji wolontarystycznej, 

wpisującej się w cele konkursu wskazane w pkt 4 Regulaminu. 
7. Uczestnikiem Konkursu może być koło wolontariatu działające w szkole podstawowej, 

średniej, specjalnej, z siedzibą na terenie Subregionu Bielskiego, tj. w jednym z trzech 
powiatów woj. podlaskiego:  powiecie bielskim, powiecie siemiatyckim, powiecie 
hajnowskim. Przy czym koło wolontariatu nie musi działać w sposób sformalizowany. Dla 
potrzeb Konkursu przez koło wolontariatu rozumie się grupę wolontariuszy (uczniów jednej 
szkoły) będących pod opieką koordynatora/-ów szkolnego wolontariatu.  

8. Do Konkursu można zgłosić akcję wolontarystyczną przeprowadzoną na terenie szkoły przez 
grupę wolontariuszy, liczącą co najmniej 3 osoby a nie więcej niż 7 osób (zwana dalej Grupą 
Zadaniową), będących pod opieką co najmniej jednego pełnoletniego koordynatora 
wolontariatu szkolnego. 

9. Liczba odbiorców akcji nie jest limitowana. Jej odbiorcami mogą być zarówno uczniowie i kadra 
szkoły, jak i osoby spoza szkoły (np. za pośrednictwem mediów). 

10. W Konkursie z jednej szkoły może być zgłoszona tylko jedna akcja. W przypadku, gdy napłynie 
więcej niż jedno zgłoszenie z tej samej szkoły, do oceny przekazane będzie to, które wpłynęło 
najwcześniej.  

11. W ramach konkursu: 
a. Grupa Zadaniowa przeprowadza, w okresie mieszczącym się w terminie trwania Konkursu 

(24.01.2022 – 05.04.2022), na terenie swojej szkoły akcję wolontarystyczną wpisującą się 
w cele Konkursu, określone w pkt 4 Regulaminu; 



 

b. z realizacji akcji Grupa Zadaniowa przygotowuje prezentację cyfrową w dowolnej formie 
(np. film, artykuł, prezentacja zdjęć z opisem, itp.) i zamieszcza ją na stronie internetowej 
swojej szkoły (lub koła wolontariatu, jeśli koło posiada własną) lub w mediach 
społecznościowych szkoły (koła); 

c. koordynator/opiekun Grupy Zadaniowej wypełnia formularz online – zgłoszenie do 
Konkursu i przysyła je Organizatorowi  do dnia 5 kwietnia 2022 r.; 

d. zgłoszenie obejmuje: formularz online z danymi dotyczącymi Uczestnika (tzn. koła 
wolontariatu i szkoły), część opisową akcji  oraz link do prezentacji zamieszczonej zgodnie 
z wytycznymi w ppkt b. 

12. Uczestnik, zgłaszając akcję do Konkursu jednocześnie potwierdza, że posiada wszelkie 
potrzebne oświadczenia i zgody na publikację danych i wizerunku członków Grupy Zadaniowej 
i innych uczestników oraz odbiorców akcji, którzy są w prezentacji lub w części opisowej. Tym 
samym, Organizator Konkursu w celu przeprowadzenia oceny, wyłonienia laureatów oraz  
promocji wyników Konkursu, jedynie udostępnia relację Uczestnika z podaniem źródła.  

13. Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona specjalnie w tym celu powołana Komisja Konkursowa, 
składająca się z 5 do 7 osób.  

14. Zgłoszenia nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą 
brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

15. Przy ocenie, pod uwagę brane będą przede wszystkim:  
 zgodność przeprowadzonej akcji z tematyką i celami konkursu; 
 oryginalność i atrakcyjność pomysłu; 
 twórcze podejście do tematu; 
 kwestie równości szans w realizacji akcji; 
 widoczne zaangażowanie całej Grupy Zadaniowej. 

16. Komisja dokona wyboru 3 laureatów Konkursu. Komisja może przyznać także wyróżnienia, w 
dowolnej liczbie. 

17. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w ciągu maksymalnie 2 tygodni 
od terminu napływu zgłoszeń. 

18. Dla laureatów oraz wyróżnionych Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych 

przypadkach. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki 
został ogłoszony Regulamin. 

20. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.centrumnawschodzie.pl 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  


