Regulamin konkursu „Młodzi wzmacniają rodzinę”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko z siedzibą
w Warszawie przy ul. Podczaszyńskiego 14/1, 01-867 (zwana dalej: Fundacja Rodzina Blisko).
2.
Konkurs jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na
lata 2021–2030.
3.
Konkurs jest organizowany w ramach współpracy z Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych
Rzeczpospolitej oraz Fundacją Konfederacja Kobiet RP.
4.
Temat konkursu: „Młodzi wzmacniają rodzinę”.
§2
CEL KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Zainteresowanie młodzieży tematyką prorodzinną.
Rozwijanie umiejętności pisania projektów i crowdfundingu.
Rozwijanie zainteresowania działalnością społeczną.
Nawiązanie współpracy między szkołami a organizacjami pozarządowymi.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów ponadpodstawowych działających na terenie Polski.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych działających na terenie RP.
2. Projekty mogą być zgłaszane indywidualnie przez Autora projektu lub zespołowo przez Zespół
Projektowy, za pośrednictwem Koordynatora zespołu.
3. Prace zgłaszane w konkursie mogą dotyczyć:
a. Działań promujących wartości rodzinne;
b. Działań wspierających rodziny realizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje
państwowe lub osoby prywatne.
4. Działania przedstawione w pracach konkursowych mogą dotyczyć skali lokalnej, ogólnopolskiej,
bądź międzynarodowej.
5. Zespół projektowy może liczyć od 2 do 5 członków, musi posiadać wyznaczonego przez zespół
projektowy Koordynatora.
6. Koordynator zespołu projektowego odpowiada za kontakt z Komisją Konkursową.
§5
PRZEBIEG KONKURSU
1. Przebieg konkursu dzieli się na dwa etapy:
a/ etap pierwszy:
- od 1 września do 31 października 2021 roku: nabór projektów;
- od 1 do 7 listopada: ocena projektów, wybór od 1 do 5 najlepszych projektów przez jury, ogłoszenie
wyników;
b/ etap drugi:
 od 8 listopada realizacja zbiórki crowdfundingowej na rzecz najlepszych projektów, prowadzona przez
laureatów za pośrednictwem portalu twojazbiorka.pl
2.
Prace konkursowe w pierwszym etapie należy przesłać drogą mailową na adres
mlodzi@rodzinablisko.pl
3.
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa złożona z członków Zarządu Fundacji
Rodzina Blisko.
4.
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu.
5.
Prace konkursowe będą ocenione wg następujących kryteriów:
 spójność projektu z tematyką konkursu;







innowacyjność projektu;
prawidłowe wypełnienie formularza projektu;
zasoby ludzkie: kompetencje i doświadczenie uczestników projektu;
harmonogram projektu: prawidłowe oszacowanie czasu trwania poszczególnych elementów projektu;
kosztorys projektu: prawidłowe oszacowanie kosztów, zasadność kosztów.
6.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Rodzina Blisko:
rodzinablisko.pl/konkurs
7.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody:
 Zdobywca 1 miejsca (Autor projektu lub Zespół projektowy): 4000 zł
 Zdobywca 2 miejsca (Autor projektu lub Zespół projektowy): 3000 zł
 Zdobywca 3 miejsca (Autor projektu lub Zespół projektowy): 2000 zł
 2 wyróżnienia (Autor projektu lub Zespół projektowy): 500 zł, 500 zł
8.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
9.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród (wyróżnień) dla
uczestników konkursu.
10. Zbiórka crowdfundingowa w portalu twojazbiorka.pl jest koordynowana przez Fundację Rodzina Blisko.
Fundacja Rodzina Blisko jest dysponentem środków zebranych w ramach zbiórki crowdfundingowej. Środki
zebrane w ramach zbiórki crowdfundingowej zostaną przeznaczone na realizację projektów, które
zwyciężyły w Konkursie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Przesłane projekty staną się własnością Organizatora i nie będą zwracane, a uczestnicy przekazują
na rzecz Organizatora prawa autorskie do nich.
2.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Fundację na rzecz
wspierania rodzicielstwa Rodzina Blisko danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Każdy z uczestników ma prawo wglądu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk, imion oraz informacji o uczniach
biorących udział w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów przeprowadzenia poszczególnych etapów
konkursu.
5.
Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela koordynator Konkursu za
pośrednictwem adresu e-mail: mlodzi@rodzinablisko.pl

