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Regulamin Konkursu 

„Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” 

 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015”, zwany dalej Konkursem, 

jest organizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

z siedzibą w Krakowie, ul. Żułowska 51, zwany dalej Organizatorem 

Konkursu. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie 

w dniu ogłoszenia obecnej edycji konkursu. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla Rodzin Kolpinga zrzeszonych 

w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej inicjatywy/ akcji/ 

wydarzenia/ projektu spośród zrealizowanych w roku 2015 przez Rodziny 

Kolpinga i zgłoszonych do Konkursu.  

Zasady konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu następuje w dniu 29 lutego br. poprzez 

przesłanie przez Organizatora drogą mailową informacji o nim wraz 

z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym do wszystkich Rodzin 

Kolpinga należących do Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 

oraz zamieszczenie informacji o Konkursie na stronie www.kolping.pl 

http://www.kolping.pl/
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2. Zgłoszenie Rodziny Kolpinga następuje poprzez wypełnienie 

Formularza zgłoszeniowego i przesłanie jego wersji elektronicznej 

(skan) na adres mailowy: konkurs@kolping.pl lub wersji papierowej – 

pocztą tradycyjną na adres biura Organizatora Konkursu: 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

ul. Żułowska 51 

31-436 Kraków 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie 1-31 marca 2016 r. (decyduje 

data wpłynięcia materiałów). Formularz zgłoszeniowy musi być 

podpisany przez przynajmniej jedną osobę z zarządu Rodziny Kolpinga. 

3. Formularz zgłoszeniowy składa się z 2 części:  

 I. informacyjnej, zawierającej podstawowe dane o Rodzinie 

Kolpinga,  

 II. punktowanej, która podlega ocenie i na podstawie której 

zostanie wyłoniony zwycięzca Konkursu, zawierającej opis 

inicjatywy zgłaszanej przez Rodzinę Kolpinga do Konkursu wraz 

z materiałami dodatkowymi związanymi z inicjatywą, np.: 

zdjęciami, artykułami prasowymi, dyplomami itp.  

4. Oceny zgłoszeń dokona niezależne jury złożone z 3 osób spoza 

struktur Dzieła Kolpinga, powołane przez Zarząd ZCDK. 

5. Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą nagrody głównej zostanie Rodzina 

Kolpinga, której inicjatywa otrzyma najwyższą ocenę jury.  

6. Rodzina Kolpinga, której inicjatywa zwycięży w Konkursie otrzyma 

dyplom „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” oraz nagrodę pieniężną 

w wysokości 1500 zł.  

7. Równolegle z oceną  zgłoszeń dokonywaną przez jury, odbędzie się 

głosowanie mailowe Rodzin Kolpinga na najlepszą w ich opinii 

inicjatywę, która zostanie uhonorowana dyplomem „Nagroda Rodzin 

Kolpinga 2015” oraz nagrodą rzeczową o wartości 500 zł ufundowaną 

mailto:konkurs@kolping.pl
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przez ZCDK dla Rodziny Kolpinga, która ją zrealizowała. Głosowanie 

mailowe będzie się odbywało w terminie 1-31 maja 2016 r. Wszystkie 

nadesłane do Konkursu zgłoszenia Rodzin Kolpinga będą 

udostępnione na stronie internetowej www.kolping.pl.  

8. Laureat nagrody głównej „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” może być 

równocześnie nagrodzony „Nagrodą Rodzin Kolpinga 2015”.  

Etapy Konkursu 

Konkurs obejmuje następujące etapy: 

1. ogłoszenie Konkursu 29 lutego 2016 r., 

2. przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń Rodzin Kolpinga w terminie 1-31 

marca 2016 r., 

3. ocena zgłoszeń przez jury w oparciu o kryteria zawarte w niniejszym 

Regulaminie w części: Zasady oceny zgłoszeń oraz wybór zwycięzcy 

przez jury, 

4. głosowanie mailowe Rodzin Kolpinga wyłaniające zwycięzcę „Nagrody 

Rodzin Kolpinga 2015” w terminie 1-31 maja 2016 r., 

5. zamieszczenie informacji o wynikach konkursu na stronie 

www.kolping.pl oraz listowne i mailowe poinformowanie Laureatów 

Konkursu o jego wynikach, 

6. oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 18 czerwca 2016 r. 

podczas Ogólnego Zgromadzenia ZCDK oraz uroczyste wręczenie 

dyplomów i nagród: „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” i „Nagroda 

Rodzin Kolpinga 2015”.  

  

http://www.kolping.pl/
http://www.kolping.pl/


 
 

4 
Konkurs „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” – Regulamin Konkursu 

 

Zasady oceny zgłoszeń  

Zgłoszenia inicjatyw Rodzin Kolpinga (na podstawie prawidłowo 

wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych, przesłanych w terminie na 

wskazany adres) oceniane będą według następujących zasad:  

I. Ocena przez jury w Konkursie o nagrodę główną: 

1. Każdy członek jury ocenia przesłane zgłoszenia niezależnie od 

pozostałych członków i przyznaje im punktację w skali 1-20 pkt. 

2. Ocenę finalną zgłoszenia Rodziny Kolpinga stanowi suma punktów 

przyznanych przez poszczególnych członków jury – maksymalnie może 

to być 60 pkt. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia (np. uzyskanie identycznej liczby 

punktów przez dwa lub więcej zgłoszeń), członkowie jury dokonają 

dodatkowej oceny najwyżej punktowanych zgłoszeń przyznając po 

1 pkt. na wybrane przez siebie zgłoszenie, wyłaniający tym samym 

zwycięzcę.  

II. Ocena przez Rodziny Kolpinga w głosowaniu mailowym: 

1. Głosowanie odbywa się drogą mailową na adres: konkurs@kolping.pl 

w terminie 1-31 maja 2016 r. 

2. Do głosowania uprawnione są Rodziny Kolpinga zrzeszone w Związku 

Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. 

3. Każda Rodzina Kolpinga może przyznać 3 pkt, 2 pkt oraz 1 pkt 

wybranym zgłoszeniom – przy czym najwyższą ocenę stanowią 3 pkt. 

4. Każda Rodzina ma prawo do jednorazowego oddania głosu, który 

powinien być wspólnym stanowiskiem jej członków.  

5. Rodziny nie mogą głosować na swoje inicjatywy zgłoszone do 

Konkursu. 

mailto:konkurs@kolping.pl
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6. Decyzję Rodziny Kolpinga o punktach przyznanych maksymalnie trzem 

zgłoszeniom, przesyła mailowo na adres: konkurs@kolping.pl 

przewodniczący lub inny członek zarządu RK, podając nazwę Rodziny 

Kolpinga, swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.  

7. Zgłoszenia konkursowe Rodzin Kolpinga zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej www.kolping.pl, aby każdy miał do nich dostęp 

i mógł dokonać wyboru najlepszej jego zdaniem inicjatywy. 

Postanowienia końcowe 

 Decyzje jury Konkursu „Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” oraz wyniki 

mailowego głosowania na „Nagrodę Rodzin Kolpinga 2015” mają 

charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Niniejszy Regulamin zostaje przyjęty przez Zarząd Związku 

Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. 

 Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy Konkursu 

„Kolpingowskie Dzieło Roku 2015” 

 

mailto:konkurs@kolping.pl
http://www.kolping.pl/

