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Regulamin  konkursu „Cztery razy WY” 2021r. 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 Organizatorem konkursu jest  Caritas Archidiecezji Lubelskiej.  Konkurs 

wpisuje się  w stałą działalność statutową Caritas Archidiecezji Lubelskiej 

zwłaszcza w zakresie promocji wolontariatu.  

 Konkurs ma wymiar ogólnodiecezjalny. 

 Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym czterech 

akcji: 

1) Zbiórki skarpet, czapek i szalików zimowych dla osób bezdomnych  

2) Zbiórki plastikowych nakrętek.  

3) Zbiórki suchej żywności 

4) Tworzenia kartek bożonarodzeniowych 

 Szczegóły dotyczące poszczególnych akcji opisane są w Załączniku 

do regulaminu. 

 

2. Cel: 

 Zebranie darów rzeczowych na rzecz podopiecznych Caritas Archidiecezji 

Lubelskiej.  

 Krzewienie idei pomagania słabszym oraz potrzebującym wśród młodych 

osób. 

 Zaszczepienie pozytywnego ducha rywalizacji między szkołami Archidiecezji 

Lubelskiej. 

 Integracja wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas poprzez działania w grupie 

prowadzące do wygranej. 
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3. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji 

Lubelskiej. Jeżeli w szkole nie funkcjonuje jeszcze Szkolne Koło Caritas, 

warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie SKC.  

 Warunkiem udziału jest deklaracja wzięcia udziału w konkursie poprzez 

wypełnienie formularza internetowego wysłanego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do opiekunów Szkolnych Kół Caritas 

 Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rywalizacji fair play 

oraz niniejszego regulaminu. 

  

4. Terminy: 

 Zgłoszenia przyjmowane są od 27 września 2021r. do 10 grudnia 2021r. 

 Kartki bożonarodzeniowe są przyjmowane do 10 grudnia 2021r., pozostałe 

rzeczy konkursowe do końca trwania konkursu. 

 Konkurs trwa do 18 grudnia 2021r.  

 Rozdanie nagród odbędzie się 15 stycznia 2022r. podczas Gali Wolontariatu w 

Domu Nadziei Caritas na ul. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie. 

 

5. Punktacja: 

 8 pkt. – 1 kg produktów żywnościowych 

 10 pkt. – 1 para skarpetek lub rękawiczek 

 12 pkt. - 1 czapka  

 5 pkt. – 1 kartka bożonarodzeniowa 

 10 pkt. – 1 kg plastikowych nakrętek 

 

6. Nagrody: 

 Nagrodą za I miejsce jest 15 miejsc na wyjazd wakacyjny dla wolontariuszy 

 Nagrodą za II miejsce jest 10 miejsc na wyjazd wakacyjny dla wolontariuszy 

 Nagrodą za III miejsce jest 5 miejsc na wyjazd wakacyjny dla wolontariuszy 

 Dla pozostałych uczestników konkursu, którzy potwierdzą swoją obecność 

na Gali Wolontariatu czekać będą nagrody niespodzianki. 
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7. Postanowienia końcowe: 

 Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 


