REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU
NA AKCJĘ CHARYTATYWNĄ
Rok 2017 ogłoszony został, zarówno przez Sejm, jak i Episkopat, Rokiem Brata
Alberta. Rok Świętego Brata Alberta rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100.
rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego.
„Wielkość Brata Alberta wyraziła się w tym, że potrafił poruszyć innych, by nie
pozostawali obojętni na los najbardziej opuszczonych, wyzwalając ludzką solidarność i
dobroczynność” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz, a sam Brat Albert mówił:
„Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest
głodny."
W myśl słów św. Brata Alberta postarajmy się ofiarować swoją dobroć innym,
angażując się w wolontariat i akcje charytatywne.
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem Międzyklasowego Konkursu na zorganizowanie akcji
charytatywnej jest Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku, ul. Łęgska 26,
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas gimnazjum i liceum oraz
chętnych klas szkoły podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.
§2
Termin Konkursu
1. Konkurs trwać będzie od 9 października do 22 grudnia 2017 roku.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 stycznia 2018 roku.
3. Nagrodzenie laureatów nastąpi podczas XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej.
§3
Cele Konkursu
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wolontariatu oraz działalności
charytatywnej;
2. Zaangażowanie jak największej liczby uczniów ZSK im. ks. Jana Długosza w
bezinteresowną działalność na rzecz innych osób.
3. Przybliżenie postaci świętego Brata Alberta- Adama Chmielowskiego;
4. Uczczenie Roku Świętego Brata Alberta;
5. Kształtowanie postaw altruistycznych;

§4
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy Publicznego Gimnazjum oraz
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku
oraz chętne klasy IV-VII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza.
2. Uczniowie każdej klasy przeprowadzają wspólną akcję charytatywną na konkurs.
Akcja może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny i być skierowana do osób
potrzebujących pomocy czy wsparcia nie tylko materialnego.
3. Zespół klasowy przekazuje sprawozdanie z realizacji akcji w formie papierowej lub
elektronicznej wychowawcom świetlicy: p. Sandrze Iwańskiej oraz p. Jakubowi
Zemlakowi na adres e-mail:
 sandra.iwanska@zskdlugosz.pl;
 jakub.zemlak@zskdlugosz.pl
do dnia 22 grudnia 2017 r.
§5
Komisja konkursowa
1. W skład komisji konkursowej wchodzić będzie 6 osób.
2. Decyzje komisji konkursowej są ostatecznymi.
§6
Nagrody
Organizatorzy najlepszych akcji charytatywnych nagrodzeni zostaną:
- dyplomem dla uczestników oraz nauczycieli, pod kierunkiem których wykonano
akcję oraz upominkiem w postaci słodyczy dla każdej nagrodzonej klasy,
- umieszczenie informacji o wynikach konkursu na stronach internetowych
organizatora.

Organizator:

ks. dr Jacek Kędzierski
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku

