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REGULAMIN KONKURSU „MAM TĘ MOC!” 

1. Postanowienie ogólne:  

 Organizatorem konkursu jest Caritas Archidiecezji Lubelskiej.  

 Konkurs wpisuje się w codzienną działalność prowadzoną przez Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej.  

 Konkurs ma zasięg diecezjalny. 

 Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym i lokalnym 
pięciu działań:  

1) Ręcznym wykonaniu kartek wielkanocnych, które następnie przekazane zostaną 
do Darczyńców i Podopiecznych CAL, 

2) Zbiórce plastikowych nakrętek, 

3) Sprzedaży wielkanocnych paschalików 

4) Zorganizowaniu lub udziału w zbiórkach i akcjach charytatywnych z okazji 
Niedzieli Miłosierdzia, czyli Dnia Dobra 

 Szczegóły dotyczące poszczególnych akcji będą wysłane po otrzymaniu formularza 
zgłoszeniowego. 

2. Cel:  

1) Zebranie potrzebnych środków materialnych i finansowych na rzecz potrzebujących 

2) Krzewienie idei pomagania słabszym oraz potrzebującym wśród młodych osób.  

3) Zaszczepienie pozytywnego ducha rywalizacji między szkołami Archidiecezji 
Lubelskiej.  

4) Integracja wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas poprzez działania w grupie 
prowadzące do wygranej.  

5) Promowanie działań Caritas Archidiecezji Lubelskiej w środowiskach lokalnych 

 

 

 

3. Warunki uczestnictwa:  
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 Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu 
Archidiecezji Lubelskiej. Aby wziąć udział w konkursie należy prowadzić lub założyć 
Szkolne Koło Caritas. Szczegółowych informacji udziela koordynator wolontariatu 
Caritas, e-mail: wolontariat.lublin@caritas.pl, tel. 668 770 774.  

 Warunkiem udziału jest wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. 
Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy dokonać poprzez uzupełnienie formularza: 
https://forms.gle/FStejhsdfUooMtEf8 lub drogą mailową na adres: 
wolontariat.lublin@caritas.pl.  

 Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rywalizacji fair play oraz 
niniejszego regulaminu.  

4. Terminy:  

 Zgłoszenia przyjmowane są od 6 lutego do 21 kwietnia 2023r. 

 Konkurs trwa do 6 lutego do 8 maja 2023r. 

 Rozdanie nagród odbędzie się podczas Pikniku Wolontariuszy Caritas w maju 2023r. 

5. Punktacja:  

 8 pkt. – jedna kartka wielkanocna 

 10 pkt. – 1 kg plastikowych nakrętek 

 500 - 5000 pkt- za organizację, udział, przeprowadzenie akcji charytatywnych z 
okazji Niedzieli Miłosierdzia, czyli Dnia Dobra 

 12 pkt. – rozprowadzenie 1 paschalika 

 

6. Nagrody:  

 Nagrodą za I miejsce jest nagroda rzeczowa o wartości 1500zł.  

 Nagrodą za II miejsce jest nagroda rzeczowa o wartości 1000zł 

 Nagrodą za III miejsce jest nagroda rzeczowa o 500zł. 

7. Postanowienia końcowe:  

 Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania 
konkursu.  


