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Regulamin XVI edycji ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży 

o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

„Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 

 

§1. Cel konkursu 

1. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości na obronę życia człowieka poprzez promowanie tematyki pro-

life. 

2. Zachęcanie młodzieży do twórczego myślenia i ujawniania swoich talentów plastycznych, dziennikarskich, 

literackich, filmowych. 

3. Kształtowanie wśród młodzieży wyobraźni i umiejętności prezentowania otaczającego świata. 

 

§2. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Adres Organizatora: ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw niezawartych w 

Regulaminie. Ewentualne zmiany będą publikowane pod adresem internetowym www.pro-

life.pl/konkurs. 

 

§3. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży z całej Polski i rozstrzygnięty zostanie w dwóch przedziałach wie-

kowych: 

a. uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, 

b. uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygniętych w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej, w każ-

dym z dwóch przedziałów wiekowych. Każda praca może być przypisana tylko i wyłącznie do jednej 

z powyższych kategorii. 

3. Prace z kategorii literackiej muszą spełniać następujące kryteria: 

a. forma: wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, 

b. prace w formie wydruków komputerowych przesłane wraz z kopią na płycie CD, pendrive lub kar-

cie pamięci (dotyczy laureatów), 

c. prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy (lewy górny róg). 

4. Prace z kategorii plastycznej muszą spełniać następujące kryteria: 

a. forma: plakat, grafika, malarstwo, fotografia, montaż, gablota szkolna i parafialna, 

b. fotografie przesłane wraz z kopią na CD, pendrive lub karcie pamięci, 
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c. prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy na odwrocie w lewym 

górnym rogu, 

d. dopuszczalny maksymalny format prac – A0, 

e. technika prac dowolna. 

5. Prace z kategorii multimedialnej muszą spełniać następujące kryteria: 

a. forma: strona internetowa, film, program radiowy, komputerowy program multimedialny, prezen-

tacja, wideoklip, 

b. prace przysyłane na płycie, pendrive lub karcie pamięci w opakowaniu, podpisane imieniem i na-

zwiskiem autora pracy oraz tytułem pracy (zarówno na opakowaniu jak i widoczne w materiale). 

6. Autor oświadcza, że praca konkursowa jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej. 

7. W przypadku uzasadnionego zacytowania w pracy przez autora treści nie będących jego autorstwa, należy 

podać autora i źródło pochodzenia wykorzystanych treści. 

8. Formularz zgłoszenia należy przesłać wraz z pracą (w tej samej przesyłce). Nie należy przyklejać, zszywać 

(itp.) formularza z pracą. 

9. W konkursie mogą także brać udział prace już publikowane, lecz nie wcześniej niż przed 2 września 2019 

roku. 

10. Formularz zgłoszeniowy musi być kompletnie wypełniony drukowanymi literami i zawierać niezbędne 

zgody oraz podpisy. 

11. Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich trzech kategoriach. 

12. W przypadku prac zbiorowych uczestnicy wskazują jedną osobę – reprezentanta, który widnieje 

w formularzu zgłoszenia wraz z niezbędnymi danymi osobowymi. Pozostałe osoby powinny być wymie-

nione z imienia i nazwiska wraz z datą urodzenia (do wiadomości Organizatora). 

 

§4. Ocena prac konkursowych 

1. Wyłonienie zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Prace autorskie wraz z arkuszem zgłoszeniowym należy przesłać do 25 marca 2020 r. drogą pocztową na 

adres Organizatora konkursu z dopiskiem „Konkurs”. Brana jest pod uwagę data otrzymania przesyłki 

przez Organizatora. Prace nadesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a. pozytywne podejście do tematu obrony życia, 

b. jakość wykonania, 

c. oryginalność,  

d. stopień trudności wykonania adekwatny do wieku autora, 

e. kompozycja, 

f. walory artystyczne. 
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5. Nadsyłane prace powinny mieć pozytywny przekaz i nie powinny zawierać drastycznych zdjęć ani opisów. 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

 

§5. Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Lista laureatów (nagrodzonych i wyróżnionych) konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

Stowarzyszenia www.pro-life.pl do 5 maja 2020 r. 

2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo o wynikach kon-

kursu w terminie do 15 maja 2020 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac i uroczyste przyznanie nagród nastąpi podczas gali 

finałowej konkursu 30 maja 2020 r. w Krakowie. 

4. Laureaci mają obowiązek poinformować Organizatora o swojej obecności podczas wręczania nagród do 

20 maja 2020 r. telefonicznie: 12 421-08-43 lub e-mailem: biuro@pro-life.pl 

 

§6. Nagrody główne i dodatkowe 

1. Organizator przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z trzech kategorii, w każdym z dwóch 

przedziałów wiekowych, chyba że nie będzie podstaw do przyznania któregoś z miejsc. 

2. Organizator ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień. 

3. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii, w każdym z dwóch przedziałów wiekowych, przewidziano 

nagrody pieniężne: 

a. miejsce I – 1500 zł brutto  

b. miejsce II – 1200 zł brutto, 

c. miejsce III – 900 zł brutto. 

4. Ponadto laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

5. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas gali finałowej konkursu 30 maja 2020 r. w 

Krakowie. 

6. Nagrody nieodebrane podczas gali finałowej konkursu, Organizator przeznaczy na realizację innych celów 

statutowych. 

7. Dodatkowymi wyróżnieniami dla autorów najciekawszych prac będą publikacje w wydawnictwach pro-

life. 

8. Do 30 czerwca 2020 r. laureaci konkursu oraz opiekunowie prac listownie otrzymają podziękowanie za 

udział w konkursie wraz z materiałami pro-life. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pro-life.pl i w siedzibie Organizatora. 
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3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojej pracy w materiałach pro-life 

wydawanych przez Organizatora (drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie), ich wyświetlanie i 

emisję telewizyjną. 

4. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych 

w formularzu zgłoszeniowym w celu prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania na-

gród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub rekla-

mowych Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Or-

ganizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. 

5. Opiekun pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłosze-

niowym w celu prowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych 

Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, 

w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. 

6. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Organizator konkursu im. bł. ks. Jerzego Popie-

łuszki – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie. Zgodnie z unijnym rozporządze-

niem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców 

Życia Człowieka gromadzi i przetwarza dane osobowe w oparciu o klauzulą informacyjną dotyczącą prze-

twarzania danych osobowych, której treść dostępna jest pod adresem internetowym: www.pro-

life.pl/klauzula. 

7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów konkursu  mogą zostać podane w 

prasie lokalnej oraz publikowane na stronie internetowej Organizatora wyłącznie w celu przedstawienia 

listy laureatów konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możli-

wości uczestnictwa w konkursie. 

8. W przypadku niepełnoletnich uczestników zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Rodzice 

lub opiekunowie prac. 

9. Uczestnicy niepełnoletni zgłaszają swoje prace konkursowe za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

10. Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

 

Kraków, 5 września 2019 r. 


