
Regulamin konkursu  

„ O Puchar Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty”  

na najbardziej aktywną szkołę województwa świętokrzyskiego 

w zakresie honorowego krwiodawstwa 

w okresie letnio-wakacyjnym. 
 
§ 1 Organizator konkursu  
Organizatorami konkursu są:  

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach  
- Kuratorium Oświaty w Kielcach 

 

§ 2 Cel konkursu  
1. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.  
2. Zaktywizowanie wychowawców, nauczycieli i młodzieży pełnoletniej do włączenia się  

w akcję honorowego krwiodawstwa w okresie wakacyjnym, kiedy występują 

największe niedobory krwi. 

 
§ 3 Uczestnicy konkursu  

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pracownicy, pełnoletni uczniowie oraz 
tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

 
 
§ 4. Pozostałe ustalenia.  

1. Konkurs trwa w okresie letnio-wakacyjnym: lipiec i sierpień.  
2. W ramach konkursu krew można oddawać w siedzibie RCKiK w Kielcach, Oddziałach  

Terenowych oraz akcjach wyjazdowych organizowanych przez RCKiK Kielce. 

Szczegółowy wykaz miejsc poboru i akcji pobierania krwi są umieszczone na stronie 

internetowej www.rckik-kielce.com.pl.  
3. Szkoła, której uczniowie w ustalonym terminie oddadzą największą ilość krwi 

w stosunku do wszystkich pełnoletnich uczniów danej placówki, zostanie wyróżniona 
i nagrodzona Pucharem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.  

4. Szkoły zainteresowane tą formą konkursu mogą zasięgać informacji w Dziale Marketingu  
i Sprawozdawczości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 

(Renata Rożniatowska tel.: 41-335-94-20; i Olgierd Oksza-Orski tel.: 41-335-94-19).  
5. Prosimy dyrektorów szkół o zgłaszanie akcesu do konkursu według załączonego wzoru  

na adres: promocja@rckik-kielce.com.pl w terminie do 28 czerwca oraz o 

rozpropagowanie konkursu w szkołach.  
6. Każdy krwiodawca biorący udział w konkursie w czasie rejestracji w placówce służby krwi 

musi podać numer szkolnego klubu Honorowych Krwiodawców, lub nazwę szkoły. 
 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu poprzez: opublikowanie listy nagrodzonych 
na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Kielcach www.kuratorium.kielce.pl 

oraz RCKiK w Kielcach www.rckik-kielce.com.pl.  
8. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie 

uzgodnionym przez organizatorów, o czym zostaną poinformowani zainteresowani. 
 
Osobami koordynującymi ze strony RCKiK są: Renata Rożniatowska i Olgierd Oksza-Orski tel. 

41-3359419/20. 
 
Kielce, dnia 15.05.2019r. 
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