
 

REGULAMIN KONKURSU pt. „DOMKI DLA OWADÓW” 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie pt. „DOMKI DLA OWADÓW” 

 

„Środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie 

odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra 

wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu 

innych”. 

                                                                                                                     Laudato Si’ 95. 

Organizatorzy konkursu: 

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas im. Rafała Archanioła  w Wałczu,  

Wspólnota Kamienica – w ramach realizacji projektu Caritas Polska – Caritas Laudatu Si’. 

Cele konkursu: 

 umacnianie relacji rodzinnych podczas wspólnych działań dla dobra środowiska; 

 rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień; 

 doskonalenie umiejętności samokształcenia; 

 rozwijanie umiejętności zręcznościowych przy pracy manualnej; 

 rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości 

artystycznej; 

 pogłębianie wiedzy na temat ochrony środowiska z wykorzystaniem recyklingu; 

 rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie 

różnorodnych elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków 

dla owadów; 

 upowszechnienie aktualnej wiedzy i informacji o zagrożeniach ekologicznych 

przedstawionych w Encyklice Laudato Si’;  

 rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania; 

 kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska;  

 podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie racjonalnych postaw i zachowań 

społeczności lokalnych, sprzyjających ochronie środowiska. 

 



Uczestnicy Konkursu: 

W konkursie mogą brać udział mieszkańcy miasta Wałcza 

Zadaniem uczestników będzie wykonanie domku dla owadów 

 

Do budowy należy stosować naturalne materiały występujące w przyrodzie i dostępne 

w domu. Większości materiałów budowlanych nie trzeba kupować, wystarczy użyć 

tego, co występuje w naszym ogrodzie lub można zebrać podczas spaceru.  Pracę 

można wykonać samodzielnie, z rodzicem, dziadkiem lub innym członkiem rodziny. 

 

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Przedmiotem konkursu będzie indywidualne wykonanie domku przyjaznego owadom 

pożytecznym i zapylającym. 

2. Każda praca musi zawierać dołączoną, czytelnie wypełnioną metryczkę  

(Załączniku nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie jego 

wizerunku  

( Załączniku nr 2). 

 3. Prace przekazane bez ZAŁĄCZNIKA NR 1 i 2 nie będą mogły być zakwalifikowane 

do udziału w konkursie. 

 4. Zgłaszane prace muszą być w pełni autorskie oraz nie mogą być zakupione.  

5. Przekazanie i właściwe opisanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przekazaniem 

praw autorskich. 

6. Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Centrum Charytatywno - Opiekuńczym Caritas 

im. Rafała Archanioła  w Wałczu przy ul. Gen. L. Okulickiego 22.  

7. Wykonane prace należy przekazać na adres: Centrum Charytatywno - Opiekuńcze 

Caritas im. Rafała Archanioła  w Wałczu, ul. Gen. L. Okulickiego 22.  

Termin dostarczania prac do 17.09.2021r.  

 

 Ocena wykonanych prac przeprowadzona zostanie przez organizatora w terminie  

do 24 września 2021 roku.  

8. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję konkursową zwykłą 

większością głosów. 

 

 

 



 

9. Ocenie podlegać będzie: 

 funkcjonalność domku dla owadów, czy faktycznie jest on schronieniem dla 

małych mieszkańców, a nie tylko estetyczną atrapą (komisja może odmówić 

oceny prac nie spełniających warunku), 

 walory artystyczne. 

10.  W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody rzeczowe (I-III miejsce) i wyróżnienia. 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

11. Wykonawcy najlepszych prac zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu 

drogą elektroniczną lub telefonicznie.  

12. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatora, co jest jednoznaczne  

z przejęciem przez niego nieodpłatnie na wyłączność majątkowych praw autorskich. 

 

 Prace przekazane na konkurs będą rozmieszczone na terenie miasta Wałcz.  
 

13. Zdjęcia prac będą publikowane na stronie internetowej Caritas Polska oraz w mediach 

społecznościowych w celach promocji i edukacji. 

14. Postanowienia końcowe 

a. Osoba zgłaszająca swoje prace do Konkursu tym samym wyraża zgodę  

na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie  

na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego 

przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych - Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). 

b. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane 

zostały osobiście. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Sposób opisania składanej na konkurs pracy (tabelkę należy załączyć do opisu pracy oraz 

przykleić na odwrocie domku dla owadów, prosimy o czytelne wypełnianie).  

METRYCZKA 

Imię i nazwisko  

Wiek autora  

Telefon i adres e-mail do kontaktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

........................, dn. ..............  

(miejscowość, data)  

..............................................................  

..............................................................  

(imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna prawnego)  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKU 

Niniejszym oświadczam, że: 

 – Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych wizerunkowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku 

mojego dziecka przez  Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas im. Rafała Archanioła  

w Wałczu, w ramach projektu „Wspólnota Kamienica” – Caritas Polska – Caritas Laudato 

Si’ związanych z realizacją konkursu edukacyjnego pt. „Domki dla owadów” oraz 

prowadzenia dokumentacji związanej z powyższym konkursem. 

 – Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/uczestnika konkursu 

przez Caritas Polska – Caritas Laudato Si’, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas 

im. Rafała Archanioła  w Wałczu, w ramach projektu „Wspólnota Kamienica” do 

promowania działań związanych z realizacją w/w konkursu i upowszechnianie zdjęć z 

nim związanych.  

 

...................................................................................................................................... 

 (imię nazwisko uczestnika konkursu)  

 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1.Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. 

poz. 1000 ); 

2.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

3.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018poz. 1191)  

 

 

...................................................................................................................  

(czytelny podpis Rodzica lub prawnego Opiekuna ) 



 

 


