
 

 
REGULAMIN KONKURSU  

„MŁODZI MISJONARZE MIŁOSIERDZIA CARITAS” 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia Caritas, zwanego dalej 
konkursem. 

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą 
w Szczecinie, przy ul. Wieniawskiego 5, zwana dalej Caritas. 

3. Konkurs trwa od 11 kwietnia 2016 r. do 15 lipca 2016 r. na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. 
 

§2 
CELE KONKURSU 

Główne cele konkursu: 
1. czynienie miłosierdzia 
2. promocja zasad chrześcijańskich i idei miłosierdzia 
3. poprawa świadomości społeczeństwa dotyczącej miłosierdzia 
4. zachęcanie do czynnego przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. 
5. przygotowanie materiałów do  multimedialnej księgi miłosierdzia, która zostanie  wręczona papieżowi 

Franciszkowi podczas centralnych wydarzeń ŚDM w Krakowie w 2016 r. 
6. dofinansowanie udziału wolontariuszy w Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. 

 
§3 

UCZESTNICY 
1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 14 do 30 lat,  które zamierzają uczestniczyć w Światowych 

Dniach Młodych w Krakowie  w 2016 r. 
2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia uczestników do Centrum Wolontariatu Caritas 

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej do dnia 10.05.2016 przez parafię lub inny podmiot, który organizuje 
wyjazd na Światowe Dni Młodych. 

3. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.szczecin.caritas.pl na adres 
Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 71-142 Szczecin, ul. Wieniawskiego 5 
bądź mailem: szczecin@caritas.pl lub wolontariat.caritas@gmail.com 

 
§4 

ZADANIA KONKURSOWE  
1. Zadanie konkursowe polega na prowadzeniu w okresie od 11.04.2016 do 19.06.2016 aktywnej i regularnej 

działalności wolontaryjnej oraz przygotowaniu pracy konkursowej w postaci  materiałów multimedialnych 
prezentujących realizowanie tej działalności oraz ukazujących rezultaty działań. 

2. Wolontariat może mieć różne formy, między innymi: 

 zaangażowanie w ośrodkach pomocy (np.: szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, domach 
dziecka, świetlicach dla dzieci i innych), 

 pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz rodzinom i dzieciom w ich domach, 

 organizację imprez i wydarzeń o charakterze charytatywnym. 
3. Materiały multimedialne mogą mieć różną formę, między innymi: 

 filmu (plik wideo, którego górna granica czasu nie może przekroczyć 7 minut) 

 fotografii, (plik w formie JPG, PDF, GIF, PNG o rozdzielczości optymalnej 1200 ppi) 

 strony www, bloga lub fanpagu,  

 audycji radiowej (plik audio, którego górna granica czasu nie może przekroczyć 7 minut) 

 prezentacji multimedialnej  
4. Materiały multimedialne, za zgodą autorów, zostaną przekazane  do  multimedialnej księgi miłosierdzia, 

która zostanie wręczona papieżowi Franciszkowi podczas centralnych wydarzeń Światowych Dni Młodych 
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w Krakowie w 2016 r. i opublikowane na stronie projektu Młodzi Misjonarze Miłosierdzia: 
http://mmm.krakow2016.com/ 

5. Wysyłający materiały multimedialne oświadcza że jest ich autorem i posiada autorskie prawa majątkowe, 
uzyskał zgodę osób znajdujących się w materiałach multimedialnych na publikację ich wizerunku oraz że 
zgadza się na bezterminową publikację materiałów na stronach Caritas. 

 
§5 

ORGANIZACJA KONKURSU I NAGRODY  
1. W pracy konkursowej należy jak najdokładniej udokumentować zakres, czas i liczbę zrealizowanych działań 

wolontaryjnych. 
2. Jedna praca konkursowa może zostać przygotowana indywidualnie przez 1 osobę lub wspólnie przez 2 lub 

3 osoby. 
3. Praca konkursowa może przedstawiać działanie realizowane samodzielnie lub dokumentować działanie 

uczestnika w większym zespole. 
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez dyrektora Caritas. Wyniki prac komisji zostaną zatwierdzone 

przez dyrektora Caritas. Od decyzji komisji i dyrektora nie przysługuje odwołanie. 
5. W ocenie będzie brana pod uwagę zarówno sama działalność wolontaryjna, jak i atrakcyjność  

przygotowanej pracy konkursowej. 
6. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie kosztów uczestnictwa w ŚDM w Krakowie w następujących 

kwotach: 

 50 osób po 100 zł 

 50 osób po 150 zł 

 50 osób po 200 zł 
7. Nagroda zostanie przekazana przelewem na konto parafii lub innego podmiotu wskazane w zgłoszeniu do 

konkursu. 
 

§6 
SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ KONKURSU 

1. 11.04 - 10.05.2016 - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 
2. 11.04 - 19.06.2016 - realizowanie uczynków miłosierdzia przez uczestników i przygotowanie prac 

konkursowych 
3. 20.06 - 26.06.2016 - przekazanie prac konkursowych do Caritas 
4. 27.06.2016 - rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie dofinansowania 
5. 28.06.2016 - ogłoszenie wyników na stronie www.szczecin.caritas.pl 
6. 29.06 - 30.06.2016 - przekazanie materiałów do Krakowa do księgi miłosierdzia 
7. 01.07 - 15.07.2016 - przekazanie środków finansowych na konto parafii lub podmiotu 

 
§7 

UWAGI KOŃCOWE  
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i przesłania prac konkursowych. 
3. Wykonana praca nie może godzić w zasady moralne ani etyczne bądź przedstawiać scen nielicujących 

z zasadami współżycia społecznego i powagą niniejszego konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do wzięcia udziału konkursie prac  naruszających 

postanowienia niniejszego regulaminu.  
5. Organizator zakazuje nadsyłania materiałów, których publikacja naruszałaby jakiekolwiek prawa osób 

trzecich (w szczególności prawo do wizerunku) 
6. Wszelka korespondencja wyjaśniająca będzie prowadzona jedynie w formie elektronicznej i kierowana na 

adres mailowy wskazany we wniosku.  
7. Szczegółowych informacji udziela koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Joanna Zembal 

(tel. 607790637, e-mail: wolontariat.caritas@gmail.com) 
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