REGULAMIN
𝟒𝟎 𝒍𝒂𝒕

= 1 Papież

𝟒𝟎 ś𝐰𝐢𝐚𝐝𝐞𝐜𝐭𝐰

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01- 015 Warszawa.
2. Akcja jest organizowany z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową.
3. Akcja objęta jest patronatem honorowym J.E. kard. Kazimierza Nycza- Metropolity
Warszawskiego.
§2
Cele akcji
Cele akcji to:
1. Upamiętnienie osoby i propagowanie nauczania św. Jana Pawła II.
2. Kształtowanie postawy świadków wiary wśród ludzi świeckich.
3. Uświetnienie obchodów 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
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§3
Zasady uczestnictwa
Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych,
Prace mogą mieć charakter osobistego świadectwa lub wywiadu.
Uczestnicy zgłaszają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.dzielo.pl.
Należy go wypełnić elektronicznie lub wydrukować i dołączyć do formy listownej świadectwa.
W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane i kontakt do rodziców/opiekunów
prawnych/nauczyciela/katechety.
Do świadectw listownych należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie przez
organizatora konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.
833 z późn. zm.), a także w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów autorów prac na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych o których powyżej
mowa. Wzory dokumentów są dostępne na stronie www.dzielo.pl.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Organizator konkursu ma prawo do
utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” (www.dzielo.pl).

§4
Treść prac
1. Świadectwa muszą mieć jedną z wybranych form: tekstu w formacie .doc, tekstu napisanego
odręcznie, nagrania audio, nagrania wideo.
2. Tekst w formacie .doc nie może przekraczać 5000 znaków, tekst pisanie odręcznie- 3 stron
A4. Nagrania audio i wideo muszą mieć wielkość do 150 MB. Do każdej z prac można
dodatkowo dołączyć fotografie.
3. Charakterystyka pracy:
Poszukujemy świadectw osób, na które wspływ wywarło nauczanie , osoba lub osobiste
spotkanie ze św. Janem Pawłem II. Może to być np. historia nawrócenia, zainspirowania do
czynienia dobra, wspomnienia szczególnych chwil z pielgrzymek, spotkań.
4. Świadectwo powinno być opatrzone tytułem i streszczeniem, będącym jednocześnie zachętą
do zapoznania się z jego treścią. Informacje te należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym
lub na początku tekstu wysyłanego listownie.

§5
Termin i miejsce składania prac
1. Konkurs zostanie ogłoszony 1 maja 2018 roku.
2. Prace konkursowe należy przesłać elektronicznie poprzez formularz, wysłać drogą pocztową
bądź złożyć osobiście do dnia 1 września 2018 roku, na adres:
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas
przesyłki.
§6
Zasady przyznawania nagród
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursu.
2. W skład Kapituły wchodzą osoby powołane przez Zarząd Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”.
3. Posiedzenia Kapituły są prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej 50 % składu.
4. Posiedzenie Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły, który ustala tryb i terminarz jej pracy.
5. Kryteriami oceny będą:

1) trafność doboru tematu pracy,
2) wartość merytoryczna i edukacyjna,
3)poprawność warsztatowa,
6. Decyzje Kapituły są ostateczne.
§7
Nagrody
1. 40 wybranych przez Kapitułę świadectw zostanie opublikowanych w książce
„

40 𝑙𝑎𝑡

= 1 Papież”, która będzie wewnętrznym drukiem Fundacji „Dzieło

40 świadectw

Nowego Tysiąclecia”.
2. Autorzy 40 wyróżnionych prac otrzymają egzemplarz tej publikacji.
3. Autorzy 3 wybranych przez Kapitułę świadectw otrzymają nagrody rzeczowe..
4. Wszystkie zakwalifikowane do projektu prace zostaną opublikowane na stronie
www.dzielo.pl
5. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe podziękowanie.
6. Nauczyciele uczniów otrzymają pamiątkowe podziękowanie.
7. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników na uroczyste wręczenie nagród.
8. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród,
będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora konkursu.

§8
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Organizator opublikuje listę wyróżnionych świadectw 1 października 2018 roku na stronie
www.dzielo.pl
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach
konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród. Informacja o ewentualnej zmianie
terminu wręczenia nagród zostanie podana na stronach internetowych organizatora i
współorganizatorów
§9
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w akcji oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego
regulaminu.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania projektu w każdym czasie.

