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I Podstawowe informacje
Konkurs jest organizowany przez Akademię Młodzieżową Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo,
ul. Jezuicka 4/9 20-113 Lublin, oraz Parafia pw. świętego Mikołaja w Lublinie, ul. Ks. M.
Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
Wierzymy, że przyszłość zależy od dobrego wychowania młodego pokolenia, które to najlepiej
realizuje się w głęboko wierzącej rodzinie. Poprzez wspólne czytanie życiorysu świętego
Mikołaja
zamieszczonego
na
stronie
Konkursu
https://akademiamlodziezowa.pl/mikolaj2022/ chcemy zachęcić rodziny do bliższego
poznania świętego biskupa z Myry. Wierzymy, że przez to Rodzina bardziej zbliży się do Boga,
lepiej pozna Dobrą Nowinę.
Konkurs jest jednoetapowy.
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia
5. W konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się z członków jednej rodziny. Drużyna
powinna wskazać swojego Lidera.
6. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez Lidera formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
https://akademiamlodziezowa.pl/mikolaj2022/
W formularzu należy podać następujące dane:
a. Adres E-mail
b. Nazwisko rodziny
c. Imię Lidera
d. Imiona członków drużyny
e. Numer kontaktowy Lidera
7. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli
pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także dzieci i młodzież
pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu
8. Konkurs polega na odpowiedzi na 4 pytania z zakresu znajomości życia świętego Mikołaja,
zawarte w krótkich filmikach, które będą publikowane w Internecie.
9. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane regularnie, co drugi dzień, zawsze o
godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
Pytanie 1: 2022-11-20, godz. 20:00
Pytanie 2: 2022-11-22, godz. 20:00
Pytanie 3: 2022-11-24, godz. 20:00
Pytanie 4: 2022-11-26, godz. 20:00

10. Filmy będą publikowane na kanale Telewizji Akademii Młodzieżowej
https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM
11. Każde z 4 pytań będzie dotyczyło życiorysu świętego Mikołaja. Drużyna (rodzina) powinna
wspólnie przeczytać zamieszczone na stronie konkursu fragmenty życiorysu św. Mikołaja,
zebrać się o godz. 20.00 na kanale Youtube Akademii, obejrzeć film a następnie udzielić
odpowiedzi na pytanie. Pod uwagę brane są: poprawność odpowiedzi oraz czas jej
udzielenia.
12. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz, do którego
link znajduje się pod każdym filmem konkursowym. Wraz z przesłaną odpowiedzią system
automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania
rankingu drużyn przez komisję konkursową.
13. Nagrodą główną w konkursie jest 2500 zł dla zwycięskiej drużyny
14. Drużyna, która zajmie drugie i trzecie miejsce w konkursie wygrywa odpowiednio 1500zł i
1000zł.
15. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie
odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
16. Komisja przygotuje ranking drużyn, które udzieliły dobrej odpowiedzi na wszystkie 4 pytania.
Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie
wszystkich odpowiedzi.
17. Konkurs trwa do 27.11.2022. Wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce podczas
uroczystej gali, 06.12.2022 w Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1 w Lublinie.
18. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dniu 07.12.2022 r. na stronie internetowej
konkursu.
19. Podstawą dla weryfikacji odpowiedzi są fragmenty pochodzące z książki ,,Święty Mikołaj”
autorstwa Joe Wheeler, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, rok 2012. opublikowane na
stronie internetowej konkursu https://akademiamlodziezowa.pl/mikolaj2022/.

IV Postanowienia końcowe
20. Ochrona danych osobowych:
a. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z
Konkursem, jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie z siedzibą przy ul.
Jezuicka 4/9 20-113 Lublin.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: Imię Lidera, nazwisko
rodziny, nr telefonu, adres e-mail.
c. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności
wydania Nagród oraz otrzymywania informacji dotyczących działania Akademii.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie
poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu:
kontakt@akademiamlodziezowa.pl
d. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
21. Wszelkie pytania należy kierować na
Adres mailowy: kontakt@akademiamlodziezowa.pl
lub pod nr tel: 518 244 447.
22. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

