
REGULAMIN I ZASADY PRZEPROWADZENIA 
Międzyszkolnego Konkursu Oszczędzam-Pomagam  

„PIELUSZKA DLA MALUSZKA” 
 

 
               Oszczędzam – Pomagam, bo ja mam wiele, a ktoś nie ma nic…      
 
 

I. ORGANIZATOR I PATRONAT 
1. Organizatorem konkursu jest SKO przy Szkole Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej 

w Krakowie. 
2. Konkurs przeprowadzany jest pod honorowym patronatem Banku Polskiego PKO Oddział 16 

 
II. CELE KONKURSU 
1. Integracja środowisk międzyszkolnych 
2. Zainteresowanie dzieci tematyką oszczędzam - pomagam 
3. Budowanie w młodym człowieku postawy bezinteresowności 
4. Pomoc bezbronnym i potrzebującym 

 
III. ADRESACI I WARUNKI KONKURSU 
1. Do konkursu zaproszone są klasy 1-8 szkół: SP 149, SP 162, SP 164 
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie do sekretariatu sp 164 w terminie 

do 15.10.2021r. karty zgłoszenia 
 

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
1. W dniach 18 -26 października klasa zgłoszona do konkursu zbiera pieluszki (pampersy – różne 

rozmiary, różne firmy) 
2. Od ilości przyniesionych pieluszek w klasie decyduje wygrana. Przelicznik pieluch na sztuki. 
3. Opiekun klasy przekazuje organizatorowi zebrane pieluszki (ilość w szt.) oraz liczbę uczniów którzy 

zaangażowali się akcję.  (po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym umówieniu się w dniach 27-
29.10.2021) 

4. Zebrane pieluchy zostaną przekazane na Dom dla kobiet w ciąży i matek z dziećmi 
"U Matusi" w Rabce Zdroju 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu. 
 

V. WYNIKI I NAGRODY 
 

Ilość oddanych pieluch decyduje o zwycięstwie klasy: 
1 miejsce – klasa, która uzbierała najwięcej pieluch ze wszystkich szkół 
2 miejsce – klasa, która w swojej szkole zebrała najwięcej pieluch 
3 miejsce – klasa, która procentowo uzbierała najwięcej pieluch. 
  
Ogłoszenie wyników nastąpi 3 listopada 2021r na stronie internetowej (www.szkolanazaret.pl 
 oraz blogu SKO https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-nazaret-164-krakow/ organizatora.  
Zwycięskie szkoły zostaną poinformowane mailowo przez opiekuna klasy. 
 
Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną przekazane do szkół w terminie nie później jak do  

30 listopada 2021  
 
 
 
 
*Wszelkich informacji na temat konkursu udziela organizator konkursu: opiekun SKO s. Faustyna 

Małgorzata Lachowicz e-mail: sko@szkolanazaret.pl 


