Regulamin konkursu na najlepsze projekty młodzieżowe realizowane w
ramach Akcji 1 programu „Młodzież w działaniu” służące nawiązywaniu
dialogu międzypokoleniowego oraz promowaniu wolontariatu na rzecz
osób starszych

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu na najlepsze projekty najlepsze projekty
młodzieżowe realizowane w ramach Akcji 1 programu „Młodzież w działaniu”
służące
nawiązywaniu dialogu międzypokoleniowego oraz
promowaniu
wolontariatu na rzecz osób starszych, zwanego dalej "Konkursem" oraz
fundatorem nagród określonych w § 5, ust. 1, jest Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-551), ul. Mokotowska 43, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
24777, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego
www.mlodziez.org.pl zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 1 września 2013 do
30 września 2013 roku.
3. Konkurs organizowany jest w celu promowania dobrych praktyk w zakresie
nawiązywania dialogu międzypokoleniowego w projektach młodzieżowych oraz
zachęcania do podejmowania wolontariatu na rzecz osób starszych.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być grupy młodzieżowe liczące min 4 osoby w
wieku od 13 do 35 lat. Osoby wchodzące w skład grupy młodzieżowej muszą
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkiwać na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać warunku określone w regulaminie. Osoby
niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub
opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami konkursu mogą być główni realizatorzy projektów Wymian
Młodzieży oraz Inicjatyw Młodzieżowych dofinansowanych w ramach Akcji 1
Programu „Młodzież w działaniu” w latach 2007-2012.
4. Członkami grup młodzieżowych nie mogą być pracownicy Organizatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym
także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 1 do 30 września 2013
roku wypełnić ankietę znajdującą się pod adresem:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/dbf94aa4c5d12584896dcd1e7335f54a
W ankiecie należy zawrzeć opis projektu dotyczącego promowania dialogu
międzypokoleniowego oraz wolontariatu na rzecz osób starszych.
2.Opis powinien zostać sporządzony według następujących punktów:
1. tytuł projektu
2. opis projektu (max. 4000 znaków)
3. numer projektu/numer umowy
4. imiona i nazwiska głównych realizatorów projektu
3. nazwa Organizacji/instytucji/grupy nieformalnej
4. nazwy Organizacji partnerskich (gdy dotyczy)
5. daty realizacji
6. miejsce realizacji
7. ciekawe linki
8. Odpowiedź na pytania: Jak staraliście się dotrzeć do osób z innego pokolenia?
W jaki sposób nawiązywaliście relację, współpracę? Co najlepiej zadziałało? Co
osiągnęliście? Co sprawia, że Wasz projekt był wyjątkowy i przyniósł pozytywną
zmianę?
3. Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie znajdujące się w załączniku 1 i
przesłać je pocztą na adres organizatora konkursu podany w §1, ust. 1). Prace,
które nie zostaną opatrzone stosownymi danymi lub stosownym zaświadczeniem
zostaną odrzucone ze względów formalnych.
4.Każda grupa młodzieży, może w ramach konkursu przesłać opis tylko jednego
projektu.
5. Po przesłaniu ankiety uczestnicy nie mogą dokonywać w niej żadnych zmian.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników,
którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3.
2. Spośród opisów projektów, o których mowa w § 3 ust. 1 zgłoszonych przez
uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże
zwycięzców Konkursu, tj.:
a) Trzech laureatów - I, II, i III miejsca, którym zostaną przyznane nagrody
określone w § 5 ust. 1 Regulaminu,

3. W ocenie projektów pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- stopień nawiązania do tematyki konkursu
- oddziaływanie projektu na jego uczestników i/lub społeczność
lokalną
- edukacyjny wymiar podejmowanych działań
- aktywne włączanie w działania projektowe jego uczestników, osób z
innej grupy pokoleniowej, osób starszych
- zastosowane w projekcie rozwiązania
- osiągnięcia projektowe.
4. W skład jury wejdą przedstawiciele Organizatora.
5. Organizator opublikuje w Serwisie wyniki Konkursu oraz zawiadomi
zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres
e-mail wskazany przez uczestników zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są:
I miejsce: opublikowanie opisu projektu na stronie internetowej Programu
„Młodzież w działaniu”, dwa aparaty fotograficzne, zestawy gadżetów i
publikacji ufundowane przez Organizatora
II miejsce: opublikowanie opisu projektu na stronie internetowej
Programu „Młodzież w działaniu”, zestawy gadżetów i publikacji
ufundowane przez Organizatora
III miejsce: opublikowanie opisu projektu na stronie internetowej
Programu „Młodzież w działaniu”, zestawy gadżetów ufundowane przez
Organizatora
2. Nagrody za I, II i III miejsce wskazane w § 5, ust. 1 zostaną przesłane w
terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adresy
pocztowe wskazane przez uczestników zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z
opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z
błędnego podania przez nagrodzonych uczestników Konkursu adresów, na które
zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym
podanie przez nagrodzonych uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych
danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych
danych.
§ 6. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocyjnych Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu
obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Tytuł projektu:

Dane członków grupy:
Imię

Nazwisko

Wiek

Ulica i nr domu

Kod

Miasto

Telefon

E-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczamy , że treść przesłanego opisu nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Tym
samym wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie naszego opisu (dzieła) przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisję Europejską w celu promocji wyróżniających się projektów realizowanych w
ramach Akcji 1 programu „Młodzież w działaniu” służących nawiązywaniu dialogu międzypokoleniowego oraz promowaniu
wolontariatu na rzecz osób starszych. Oświadczamy, iż w przyszłości nie będziemy rościć sobie prawa do tantiem związanych
z rozpowszechnianiem opisu naszego projektu.

Data i podpisy wszystkich członków grupy

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH*

Ja ……………………………………….. legitymujący/ca się ……………………………. (seria, nr),
zezwalam córce/synowi ………………………

na udział w konkursie

na najlepsze

projekty młodzieżowe realizowane w ramach Akcji 1 programu „Młodzież w
działaniu” służące nawiązywaniu dialogu międzypokoleniowego oraz promowaniu
wolontariatu na rzecz osób starszych, tym samym zezwalam na przesłanie pracy
konkursowej oraz podanie informacji niezbędnych do udziału w konkursie.

Data i podpis

* niewłaściwe skreślić.

