




REGULAMIN KONKURSU 
Benefis Naszej Rodziny

§1 
ORGANIZATOR

Konkurs został ogłoszony w ramach projektu Benefis naszej rodziny.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek.

Projekt  Benefis  Naszej  Rodziny  jest  realizowany przy  wsparciu  finansowym Ministerstwa Rodziny
I Polityki Społecznej  w ramach programu: Po pierwsze Rodzina!

§2 
CELE KONKURSU 

1.  Wzmacnianie  przywiązania  do  tradycji  i  zachęcanie  do  tworzenia  i  kultywowania  własnych, 
rodzinnych obyczajów.

2. Wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie.

3. Wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji.

4. Propagowanie tradycji i wartości rodzinnych.

5. Rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

6. Promowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego.

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do rodzin wszystkich uczniów placówek oświatowych z gmin Małopolski,  
biorących udział w kampanii społecznej Benefis naszej rodziny.

2. Udział w konkursie jest trój-etapowy.

I ETAP
a) W pierwszym etapie zainteresowane  rodziny, przygotowują plan własnego benefisu rodzinnego – 
najpełniej realizującego cele konkursu - i przesyłają go do koordynatora szkolnego .
b) Termin wyznacza koordynator szkolny w informacji opublikowanej na stronie szkoły, (ewentualnie 
rozesłanej przez e-dziennik)
c) Proponujemy najpóźniej do dnia 6 listopada 2022 r. 
d) Druk zgłoszenia rodziny do konkursu znajduje się w załączniku nr 1.



Koordynator nagradza wszystkie zgłoszenia słodyczami i spośród nadesłanych propozycji koordynator 
(lub komisja przez niego powołana) wybiera/ wybierają  pomysły, które
-  najlepiej odpowiadają na cele konkursu 
-  mają możliwość zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie. 
Wyłonione w ten sposób rodziny przechodzą do drugiego etapu konkursu. Koordynator przekazuje 
rodzinom taką informację niezwłocznie po wyborze, najpóźniej 10 listopada.

Koordynatorzy szkolni przesyłają zgłoszenia zakwalifikowanych do drugiego etapu rodzin na adres e-
mail: benefisrodzin@wp.pl, najpóźniej do 10 listopada  2022r. 

II ETAP
Zakwalifikowane do drugiego etapu rodziny otrzymają pakiety benefisowe - koszulki i baloniki z logo  
projektu do wykorzystania w trakcie realizacji. 

Zestawy zostaną przesłane do Ambasadora w gminie, skąd będzie można pobrać je do szkoły lub 
rodziny będą mogły odebrać je bezpośrednio. 

UWAGA DLA SZKÓŁ:  Brak rodzin w konkursie nie przeszkadza w prowadzeniu edukacji dla dzieci,  
młodzieży i rodziców. Materiały edukacyjne;
- scenariusze dla dzieci i młodzieży
- scenariusz spotkania z rodzicami 
 zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych szkół.

Rodziny zakwalifikowane do drugiego etapu realizują benefis swojej rodziny według przygotowanego 
scenariusza. Termin przesłania pracy do koordynatora w II etapie – ustala koordynator.

Relacja powinna zawierać krótki  opis benefisu oraz fotorelację w dowolnej  formie (zestaw zdjęć, 
kolaż, tablo, prezentacja). W formie elektronicznej sprawozdanie nie powinno przekraczać 20 MB. 
Można  przesłać  sprawozdanie  podzielone  na  2  lub  3  części  (do  20  MB  każda).  Jeżeli  praca 
konkursowa  zostanie  wzbogacona  krótkim  filmem,  sposób  przesłania  pliku  należy  ustalić
z organizatorem konkursu.
UWAGA: Do pracy należy dołączyć metryczkę konkursową oraz podpisane oświadczenia (załącznik nr 
2 niniejszego Regulaminu).

Dopuszcza się przesłanie scanu/zdjęcia podpisanych oświadczeń oraz metryczki. Tak przygotowany 
plik  należy  dołączyć  do  pliku  z  pracą  przesyłaną  elektronicznie  (w  jednym  folderze).  W  pracach 
przysłanych poczta tradycyjną metryczka powinna być trwale przytwierdzona do pracy. 
4. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane. 
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i  nie  przedstawianymi  na  innych konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  jednoznaczne  ze 
złożeniem deklaracji o tych faktach. 



III ETAP

1. Jeśli w gminie powstało więcej niż 5 prac, Ambasador w porozumieniu z Koordynatorami ustala 
termin gminny, w którym dokonuje wyboru prac do etapu wojewódzkiego.
2. Termin  przesłania  pracy  konkursowej  z  realizacji  zaplanowanego  benefisu  rodziny  do  biura 
kampanii do dnia 10 grudnia 2022 r.

§4 
TEMAT PRACY KONKURSOWEJ

Tematem konkursu jest fotorelacja z wydarzenia rodzinnego (wydarzeń rodzinnych), które ma formę 
rodzinnego święta. Praca powinna być spójna z celami konkursu opisanymi w §2. 
(Tematem  pracy  nie  może  świętowanie  urodzin  czy  imienin  jednego  z  domowników.  Wyjątek 
stanowią takie rocznice, które cała rodzina przygotowuje dla członka rodziny, który nie mieszka w 
tym domu). Uczestnicy mogą przygotowywać i przeprowadzić dowolne aktywności: 

1. stacjonarnie  np.  ułożyć  scenariusz  i  odegrać  widowisko,  spektakl,  teatr  kukiełkowy,  warsztaty 
kulinarne,  plastyczne,  techniczne  inne  kreatywne,  wykonać  plakaty  i  transparenty  nt.  rodziny,  
opowiedzieć  o  zdjęciach  i  pamiątkach  rodzinnych,  wykonać  drzewo  genealogiczne,  przygotować 
olimpiadę  sportową  na  wesoło,  uruchomić  w  domu  salon  fryzjersko-  kosmetyczny,  pracownię 
krawiecką, napisać bajkę o rodzinie, koniecznie z ilustracjami

2. wyjazdowo np. wycieczka śladami historii naszej rodziny 

Katalog pozostawiamy otwarty, pamiętając, że wydarzenie powinno zrealizować cele opisane w §2.

Ocena pracy  nie będzie  zależna od poziomu budżetu wydanego na wydarzenie zrealizowane przez 
rodzinę, najcenniejsze będą te, które nie generują kosztów, ważne aby powstały w tym dniu wspólne 
dzieła (transparent, ciasto, piosenka, filmik ...), ważne aby te działania były bezpieczne dla wszystkich 
uczestników. 

§5
FORMY PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca konkursowa powinna mieć formę fotorelacji i krótkiego opisu wydarzenia. 
Praca konkursowa może być  wzbogacona innymi  formami,  np.  krótkim filmem (nie dłuższym niż
3 min.), pracami plastycznymi, graficznymi, przestrzennymi itp.



§6
TERMINY 

1.  Do  10  listopada  2022r.  -  koordynator  szkolny  przesyła  zakwalifikowane  do  realizacji  plany 
benefisów.
2. Do 10 grudnia 2022r. – przysłanie prac konkursowych do etapu wojewódzkiego.
2a. Decyduje data wpływu pracy do biura kampanii na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
Solny Gwarek, ul. Pocztowa 1, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem: „Konkurs: Benefis Naszej Rodziny”. 
2b. Pracę można nadsyłać również w formie elektronicznej na adres benefisrodzin@wp.pl.
2c. do pracy w formie elektronicznej wymagany jest scan metryczki. W temacie e-wiadomości należy 
napisać: „Konkurs: Benefis Naszej Rodziny”.
5. Do 23 grudnia 2022 r. - Ogłoszenie wyników. 
Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.benefisrodzin.pl. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

§7 
OCENA PRACY KONKURSOWEJ

Praca powinna być wykonana osobiście przez członków rodziny biorącej udział w konkursie. Nie może 
zawierać materiałów, które obwarowane są prawami autorskimi, do których praw nie ma rodzina 
nadsyłająca pracę konkursową.
Prace oceniane będą pod kątem: 
1. zgodności z celami, 
2. twórczego i oryginalnego podejścia do tematu,
3. 3. atrakcyjności formy przekazu, 
4. walorów estetycznych.

§8 
NAGRODY 

1. Ogólna wartość nagród wynosi 19 000 PLN
2. Laureatami konkursu zostanie 30 rodzin wskazanych przez Komisję Konkursową powołaną przez 
organizatora.
3. Przewidziane są nagrody w formie kart podarunkowych na zakupy w dowolnych sklepach oraz gry 
planszowe.

Przewiduje się następujący podział nagród:
nagroda główna -karta podarunkowa 2000zł, 
5 nagród - karta podarunkowa 1000 zł, 
10 nagród 500 zł ,
14 nagród - karty po 250 zł
21 wyróżnień – gry planszowe



4. Wszystkie rodziny uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy i słodycze.
5. O terminie i sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni poprzez Ambasadorów 
kampanii telefonicznie lub drogą mailową. 
6. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
7. Planuje się publikację najlepszych prac m. in. na stronie internetowej www.benefisrodzin.pl.
8.  Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną oraz nie przechodzą na inne 
osoby. 

§9 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE 
1. Informacje o ogłoszeniu konkursu upowszechniają Ambasadorzy kampanii i Koordynatorzy szkół,  
które  zgłosiły  akces  do  kampanii.  Proponowana  droga  informacji:  na  stronie  internetowej 
gminy/szkoły oraz powiadomienia przez e-dziennik dla rodziców.
2. Informacje o laureatach oraz nagrody, przesłane zostaną do Ambasadorów kampanii w gminach. 
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.benefisrodzin.pl. 
4. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 
sobie prawo do ich publikacji (w części lub w całości). Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając 
pracę konkursową,  wyraża  zgodę na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych w celach 
publikacji listy laureatów oraz podania autorstwa pracy konkursowej. 
5. Każdy biorący udział w konkursie, nadsyłając pracę konkursową, akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu. 
6.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  regulaminie  zastosowanie  mają  odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 


