
 

 

Regulamin nagrody 

Korczakowców 
 

 

1. ORGANIZATORZY 
Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Koło Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego 

Zgodzińskiego, ul. Staszica 2 65-175 Zielona Góra, zwane dalej Organizatorem. 

 
2. CELE 

Celem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest nagrodzenie młodych ludzi w wieku 13-17 lat, 

związanych z placówkami im. Janusza Korczaka, którzy dobrowolnie pracują na rzecz innych osób, 

istot żywych lub swojego otoczenia, a także promocja wartości i myśli pedagogicznej Janusza 

Korczaka oraz Korczakowa. 
 

 

3. NAGRODA 
Nagrodą w Konkursie jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w turnusie organizowanych przez 

Organizatorów obozów młodzieżowych w Korczakowie. Organizator nie pokrywa kosztów 

przejazdu. Laureat nagrody może ją podzielić na dwie osoby, umożliwiając każdej z nich 50% 

zniżki na uczestnictwo w obozie. 

 
4. ZGŁOSZENIA 
a) Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 13-17 lat, związane z 

placówkami im. Janusza Korczaka. 
b) Zgłosić uczestnika Konkursu może każda placówka im. Janusza Korczaka, poprzez 

wypełnienie Formularza Zgłoszenia (załącznik 1). Przyjmowane będą tylko zgłoszenia 

dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy. 
c) Formularz zawiera m.in. opis działalności młodej osoby, wraz z dokumentującymi ją 

zdjęciami lub filmem. Formularz w formie elektronicznej należy przysłać na adres 

nagroda@korczakowo.org do końca kwietnia 2019 roku. 
d) Zgłoszenia złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
e) Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych w wymiarze niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 
 

 

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 
a) Laureata nagrody spośród uczestników Konkursu wyłonią członkowie stowarzyszenia Koło 

Przyjaciół Korczakowa im. Jerzego Zgodzińskiego na drodze głosowania. 
b) Nagroda nie podlega zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
c) O wyniku głosowania zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 
d) Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie www.korczakowo.org. 
e) Kwestie związane z realizacją nagrody będą ustalane ze zwycięzcą i jego opiekunem 

prawnym. 
 

 



 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 
b) Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.korczakowo.org i pod 

adresem nagroda@korczakowo.org 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej www.korczakowo.org. 
d) Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich wcale, 

spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. 
e) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

http://www.korczakowo.org/

