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REGULAMIN  

NADAWANIA WYRÓŻNIENIA CARITAS POLSKA W RAMACH PROJEKTU 

„Zacznij Działać” 

DLA CZŁONKÓW SZKOLNYCH LUB AKADEMICKICH KÓŁ CARITAS, 

PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS I DIECEZJALNYCH CENTRÓW 

WOLONTARIATU  

LUB KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY CARITAS 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

 

Wyróżnienie jest organizowane przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (01-043), 

ul. Okopowa 55 (KRS 0000198645). 

 

§ 2 

ZADANIE 

 

1. Wyróżnienie jako projekt własny Caritas Polska jest przeznaczony dla 

wolontariuszy ze Szkolnych lub Akademickich Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas i 

Diecezjalnych Centrów Wolontariatu ze wszystkich diecezji lub kandydatów na 

Wolontariuszy Caritas. 

2. Przedmiotem wyróżnienia jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub 

filmu nt. działania wolontariatu przez grupę 3 – 7 osób w następujących krokach: 

a) rozpoznanie lokalnego doświadczenia, potrzeb innych i własnych możliwości, 

b) opracowanie planu przeprowadzenia akcji pomocowej przez zebraną grupę, 

c) przygotowanie praktycznej instrukcji z działaniami do wykorzystania przez 

kolejne grupy osób, 

d) przesłanie do Caritas Polska zebranych wniosków ze wspólnych prac, 

e) przekazanie prezentacji multimedialnej lub filmu do Caritas Polska, 

3. Praca będzie przygotowana w formacie:  

a) prezentacji multimedialnej do 20 slajdów (SKC, PZC, wolontariat indywidualny) lub; 

b) przygotowanie filmiku do 10 minut. 

4. Prace można nadsyłać do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 23:59. 

 

§ 3 

CELE 

 

 Popularyzacja i organizacja idei wolontariatu w działaniach Caritas; 

 odkrywanie wspólnych wartości jednoczących młodzież w działaniu na rzecz innych; 

 umocnienie młodych uczestników w idei służby dla drugiego człowieka; 

 integracja środowiska wolontariackiego Caritas; 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;  

 kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji; 

 wzmocnienie motywacji do zaangażowania w służbę potrzebującym; 

 zachęcenie do podejmowania nowych wyzwań (np. wolontariatu indywidualnego); 

 inicjowanie i wzmocnienie działań uczniów w ramach systemu wolontariatu 

szkolnego; 

 promowanie na terenie całej Polski młodych wolontariuszy Caritas i ich 

zaangażowania. 
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§ 4 

ORGANIZACJA I TERMINARZ 

 

1. Wyróżnienie ma charakter ogólnopolski. 

2. Czas trwania: od 9 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. do godz. 23:59. 

3. Przygotowaną przez grupę 3 – 7 osób prezentację multimedialną lub film nt. 

działania wolontariatu należy przesyłać drogą mailową na adres caritaspolska@caritas.pl 

począwszy od września 2017 r. do 15.12.2017 r. do godz. 23:59 z dopiskiem „Zacznij 

działać”. 

 

§ 5 

ORGANIZATOR WYRÓŻNIENIA, FUNDATOR WYRÓŻNIEŃ I 

WYRÓŻNIENIA 

 

1. Organizatorem wyróżnienia jest Caritas Polska z siedzibą w Warszawie, ul. 

Okopowa 55. Wyłączne prawo do przyznania wyróżnień spoczywa po stronie organizatora. 

2. Wyróżnienia stanowią wyłącznie dyplomy dla uczestników.  

3. Caritas Polska może w miarę możliwości dobrowolnie zaprosić wybranych 

wolontariuszy w związku z promowaniem i organizacją idei bezinteresownego wolontariatu 

na publiczne spotkanie z Papieżem Franciszkiem.  

4. Otrzymanie wyróżnienia nie rodzi jakichkolwiek roszczeń względem Caritas 

Polska. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wykorzystania prac 

nadesłanych w celach związanych z wyróżnieniem, w publikacjach, podczas organizowanych 

uroczystości, itp.     

 

§ 6 

KOMISJA 

 

Komisja powoływana przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Caritas Polska 

składająca się z od 3 do 4 bezstronnych osób wyłoni zwycięskie prace stosując kryteria 

merytoryczne. 

 

§ 7 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.wolontariat.caritas.pl oraz 

na profilu Facebook Caritas Polska do dnia 31.12.2017 r.  Ponadto osoby wyróżnione 

otrzymają informację drogą mailową. 

 

§ 8 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 

1. Wysyłający materiały, w tym materiały multimedialne - zdjęcia, filmy, 

materiały graficzne, oświadczają samodzielnie lub w przypadku osób niepełnoletnich przez 

przedstawicieli ustawowych, że: 

  są ich jedynymi autorami i posiadają do nich wszelkie autorskie prawa majątkowe; 

  uzyskali pisemną bezterminową i bezpłatną zgodę od osób znajdujących się na 

zdjęciach, filmach, materiałach graficznych (jeśli można rozpoznać poszczególne osoby) na 

publikację ich wizerunków na stronach internetowych Caritas Polska; 

mailto:konkurs@caritas.pl
http://www.wolontariat.caritas.pl/
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  zgadzają się na bezterminową i bezpłatną publikację zdjęć, filmów, materiałów 

graficznych na stronach internetowych Caritas Polska; 

  udzielają zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wymienionych 

w niniejszym regulaminie. 

 wyrażają dobrowolną i bezpłatną zgodę na przetwarzanie (m.in. zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie) obecnie i w 

przyszłości swoich danych osobowych oraz danych osobowych przedstawicieli ustawowych 

w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych Caritas Polska zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.); 

 zostali poinformowani, iż administratorem przedmiotowych danych osobowych jest 

Caritas Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 55; 

 zostali poinformowani, że każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawienia lub usunięcia zgodnie z treścią powyższej ustawy o ochronie danych 

osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie ma 

charakter dobrowolny; 

2. Wysyłający materiały multimedialne oświadczają, że w przypadku uzyskania 

informacji o otrzymaniu wyróżnienia podpiszą niezwłocznie nie później jednak niż w 

terminie 7 dni umowę na bezpłatne przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych, 

pokrewnych oraz zależnych powstałych w związku z niniejszą akcją na rzecz Caritas Polska 

zgodnie z projektem umowy przedstawionym przez Caritas Polska. 

 

§ 9 

UWAGI OGÓLNE 

 

1. Udział jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przygotowania i 

przesłania prac. 

2. Przystąpienie uczestnika do wyróżnienia jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu oraz zgodą na bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie przesłanych 

materiałów w celu promocji i organizacji idei wolontariatu Caritas. 

3. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych 

osobowych uzyskanych od uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego wyróżnienia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

5. Regulamin wyróżnienia i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej: 

www.wolontariat.caritas.pl.  

 

 Regulamin zatwierdzono dnia: 9.09.2017 r.  

http://www.wolontariat.caritas.pl/

