
REGULAMIN KONKURSU
na wzór Odznaczenia

„Za Zasługi dla ZHP Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej”

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu  jest  ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska w Olsztynie,  
ul. Kopernika 45

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie 
będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883), dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE

1. Promocja ZHP Chorągwi - Warmińsko Mazurskiej 
2. Stworzenie  wzoru  Odznaczenia  „Za  zasługi  dla  ZHP  Chorągwi  Warmińsko-

Mazurskiej”

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być harcerze i instruktorzy ZHP Chorągwi Warmińsko - 
Mazurskiej oraz osoby z poza ZHP

TEMAT

1. Tematem konkursu jest wzór Odznaczenia „ Za Zasługi dla ZHP Chorągwi 
Warmińsko - Mazurskiej”

2. Odznaczenie ma charakter III stopniowy i będzie przyznawane w kategoriach: 
brązowe, srebrne, złote.

3. Odznaczenie będzie noszone nad klapą prawej górnej kieszeni munduru.
4. Odznaczenie wykonane będzie z metalu. Na agrafce umieszczony powinien być napis 

„Za zasługi”
5. W dolnej części Odznaczenia umieszczony powinien być napis „ZHP Chorągiew 

Warmińsko - Mazurska”.
6. Odznaczenie w całości powinno posiadać max 4 cm długości i max 3 cm szerokości
7. Proponowany kształt Odznaczenia:

PRACE KONKURSOWE

1. W ramach konkursu prace muszą być przesłane w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej w programie Corell



2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
3. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. wyraźnie zaznaczone 

imię i nazwisko autora, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, nazwę Hufca, 
który reprezentuje.

4. Do każdej przesłanej pracy uczestnik powinien dołączyć oświadczenie, które stanowi 
załącznik do Regulaminu 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów konkursu.
2. Komisja, spośród prac biorących udział w konkursie wyłoni jednego zwycięzcę oraz 3 

wyróżnienia.
3. Wybór laureata nastąpi do 30 marca 2008 roku.

ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać w siedzibie ZHP Chorągwi, ul. Kopernika 45 w Olsztynie, w dni 
powszednie w godz. 8.00 - 16.00 lub za pośrednictwem Hufca w nieprzekraczalnym 
terminie do 15 marca 2008 r.

2. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej  jest  dołączenie oświadczenia dotyczącego 
ochrony danych osobowych i praw autorskich 

OGŁOSZENIE KONKURSU

Informacje o czasie trwania i zasadach Konkursu zostaną: 
- przesłane do Komend Hufców w wersji elektronicznej
- przesłane do instruktorów ZHP Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej – na adresy posiadane 

w bazie adresowej
- umieszczone na stronie internetowej ZHP Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej 



Oświadczenie
o zrzeczeniu się praw autorskich

Oświadczam, że moja praca została wykonana samodzielnie i nie zawiera elementów z 
innych prac. 

Dostarczając pracę na konkurs zrzekam się praw autorskich do tej pracy na rzecz 
ZHP Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie.

................................................................. Imię i nazwisko

..................................................................Data urodzenia

..................................................................Adres

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w zakresie  niezbędnym  dla 
potrzeb konkursu.  Dane  osób  uczestniczących  w konkursie  będą  wykorzystane  zgodnie  z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883), 
dla celów przeprowadzenia konkursu.

......................................................
Czytelny podpis autora  


