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Regulamin konkursu „Narysuj swoje prawa” 

 

Cel konkursu:  

Przybliżenie problematyki ochrony praw dziecka oraz zachęcenie do 

przedstawienia w sposób graficzny kolejnych artykułów Konwencji o Prawach 

Dziecka. Zwycięskie plakaty zostaną zaprezentowane na poratalach 

społecznościowych i przeznaczone na aukcję wspierającą zbiórkę pieniędzy na 

Europejskie Centrum Hipoterapii dla Dzieci z Autyzmem. 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Fundacja Hotele Polskie Dzieciom.  

Adres do korespondencji: Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203, 

03-982 Warszawa, www.fundacjahpd.pl, kontakt@fundacjahpd.pl 

 

Zasięg konkursu: 

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.  

 

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2017 r. – termin przysyłania prac 

konkursowych kończy się 24 marca 2017 r. (Komisja będzie obradować nad 

pracami 24 i 25 marca i tylko te prace będą oceniane, które fizycznie wpłyną do 

Fundacji przed tym terminem). 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 26 marca 2017 r. w godzinach popołudniowych  

na stronie internetowej  Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji 

na FB. 

 

Program skierowany jest do: 

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz grono 

pedagogiczne tych szkół.  
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Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa 

i przesłanie go do dnia 10 marca 2017r na adres kontakt@fundacjahpd.pl . Szkoła 

wysyła prace klas w formie papierowej na adres organizatora konkursu.  

 

Zadania i wymagania konkursowe: 

Każda z klas, która przystępuje do konkursu musi stworzyć 1 plakat konkursowy 

o wymiarach 70x50 (format B2). Projekt plakatu musi obejmować tekst 

wybranego artykułu Konwencji o Prawach Dziecka oraz jego graficzną 

interpretację. (Prosimy o podpisanie z tyłu plakatu: szkoła, adres, klasa)  

 

Nagrody dla wygranych szkół: 

 

I Miejsce. 

Tygodniowy pobyt dla całej klasy w samym centrum Zakopanego w „hotelu PRL” 

lub w ośrodku „Ostoya Roztocza” położonym w sercu Roztocza Zachodniego  

dofinansowany w 50% przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  

 

II Miejsce. 

Tygodniowy pobyt dla całej klasy w samym centrum Zakopanego w „hotelu PRL” 

lub w ośrodku „Ostoya Roztocza” położonym w sercu Roztocza Zachodniego  

dofinansowany w 40% przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  

 

III Miejsce. 

Tygodniowy pobyt dla całej klasy w samym centrum Zakopanego w „hotelu PRL” 

lub w ośrodku „Ostoya Roztocza” położonym w sercu Roztocza Zachodniego  

dofinansowany w 30% przez Fundację Hotele Polskie Dzieciom.  
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Dodatkowo w ramach nagrody wszystkie zwycięskie klasy będą miały w trakcie 

pobytu: 

- wyżywienie – śniadania i obiadokolacje 

- liczne wycieczki   

- dyskoteki 

- inne atrakcje w trakcie pobytu 

 

 

Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji Hotele Polskie Dzieciom. 

 

Informacje dodatkowe: 

Koszt osobodoby – 108 zł 

Przy dofinansowaniu 50% - uczeń płaci 54 zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 40% - uczeń płaci  65zł/osobodobę. 

Przy dofinansowaniu 30% - uczeń płaci 75 zł/osobodobę. 

Opiekun na każde 10 osób – gratis 

Dojazd do Zakopanego / Kawęczynka + ubepieczenie we własnym zakresie i na 

koszt własny uczestników. 

 

Wycieczka jest 6 dniowa (5 noclegów). Dostępne terminy: maj, czerwiec, 

wrzesień, październik 2017r. 

 

Prosimy także o polubienie przez osoby posiadające Facebook stronę Fundacji 

Hotele Polskie Dzieciom: https://www.facebook.com/pages/Fundacja-Hotele-

Polskie-Dzieciom/888056884581863 

 

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu: 

Wszystkie projekty plakatów staną się własnością Organizatora, w zamian za 

udział w konkursie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na 

wyłączność majątkowych praw autorskich do projektów plakatów oraz 

możliwością wykorzystania ich dla własnych potrzeb. 
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Postanowienia końcowe: 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Fundacji: www.fundacjahpd.pl 

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia 

wymagań przez uczestników, o których mowa w regulaminie, wynikających z 

przyczyn niezależnych od organizatora konkursu. Wszelkie informacje będą 

udzielane drogą mailową jako wiążące. Szkoła jest organizatorem wyjazdu w 

myśl przepisów oświatowych i odpowiada za młodzież w trakcie całej wycieczki. 

Organizator konkursu pełni rolę płatnika sponsorkiego i odpowiada za rzetelną 

realizację programu podczas wycieczki. Odebranie nagrody (dofinansowania) 

szkoła potwierdza mailowo w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników i tym 

samym zobowiązuje się do uiszczenia kwoty leżącej po stronie uczestników w 

terminie 10 dni od dnia potwierdzenia odebrania nagrody. Rezygnacja po tym 

terminie nie skutkuje zwotem wpłaconych kwot. Dofinansowanie jest jedyną 

nagrodą w tym konkursie i nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub 

finansowe.  
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