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REGULAMIN KONKURSU 

„IDZCIE DO JÓZEFA…” 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Idźcie do Józefa..” i jest zwany dalej: "Konkursem".  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Filii Dei.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 1 czerwca – 6 września 2021 roku.  

 

II. CEL KONKURSU  

Celem konkursu jest:  

1. Rozwinięcie kultu św. Józefa  

2. Umacnianie więzi rodzinnej  

3. Promowanie pielgrzymowania  

4. Rozwój umiejętności plastycznych i twórczości uczestników  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodziny należące do społeczności Szkoły, Przedszkola, 

Żłobka prowadzonych przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przy ul. Kasztanowej 21 w 

Markach.  

 

IV. ZADANIE KONKURSOWE Zadanie konkursowe jest trzy-etapowe:  

1. Należy rodzinnie nawiedzić dowolne Sanktuarium św. Józefa.  

2. Wysłać na adres Fundacji Filii Dei (ul. Kasztanowa 21, 05-270 Marki) kartkę pocztową z 

Sanktuarium*. 

3. Przygotować projekt folderu promującego poznane Sanktuarium.  

4. Folder powinien spełniać następujące kryteria:  

• rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm) 

- 4 strony A4  

• praca powinna zawierać:  

◦ fotografię Rodziny z miejsca pielgrzymki  

◦ rysunek dziecka/dzieci przedstawiający św. Józefa  

◦ ułożoną przez siebie modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa  

◦ dane adresowe Sanktuarium  

◦ zachętę do nawiedzenia Sanktuarium (dlaczego warto tu przyjechać?)  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac (po jednej z każdego 

Sanktuarium).  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu.  

 
*(Może to być pocztówka z miejscowości w której znajduje się Sanktuarium, a w uzasadnionych przypadkach - np. nieczynna poczta, 

można przesłać kartkę po powrocie z pielgrzymki) 
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3. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność 

Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach działalności statutowej.  

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw 

autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. Fundacji Filii Dei począwszy od daty 

wpłynięcia pracy na konkurs.  

5. Podpisane prace konkursowe należy złożyć w Sekretariacie przy ul. Kasztanowej 21 w 

Markach do dnia 6 września 2021 roku.  

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

 

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW  

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której 

skład wchodzić będą: plastyk, grafik, ksiądz  

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca oraz 

przyznanie wyróżnień.  

• I miejsce: karta podarunkowa na zakupy w sklepie www.holyart.pl o wartości 250 EURO,  

• II miejsce: karta podarunkowa na zakupy w sklepie www.holyart.pl o wartości 100 EURO,  

• III miejsce: karta podarunkowa na zakupy w sklepie www.holyart.pl o wartości 50 EURO.  

 

3. Nagrody zostaną wręczone laureatom po wrześniowej Mszy Świętej (26 września 2021 r., 

godz. 15:00)  

4. Jedna Rodzina może otrzymać tylko jedną z głównych nagród (I, II lub III miejsce)  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, 

lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.  

 

VII. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z punktem V.4 regulaminu, przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj. 

Fundacji Filii Dei począwszy od daty wpłynięcia pracy na konkurs.  

 

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 

przez Organizatora prac do druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, fotografii tych 

prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności 

organizatora.  

 

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej Fundacji. 

 


