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REGULAMINU KONKURSU  

„NOWA PRZESTRZEŃ. NAJLEPSZA INICJATYWA DLA MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” 

 
 

I. ORGANIZATORZY I CEL KONKURSU: 

1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

2. Konkurs koordynowany jest przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa, adres: Sielec 27, 

28-200 Staszów. REGON: 260051190, KRS: 0000242176. 

 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama 

Jarubasa.  

 

4. Celem konkursu jest wyłonienie inicjatywy skierowanej do młodzieży woj. świętokrzyskiego, która w 

najlepszy sposób zachęciła młodzież do aktywności społecznej. Przez społeczną aktywność rozumiemy 

dobrowolną i niezarobkową aktywność polegającą na podejmowaniu samodzielnych (lub we współpracy) 

działań na rzecz swojego środowiska. 

 

5. W wyniku konkursu przyznany zostanie jeden tytuł „Nowa przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla 

młodzieży województwa świętokrzyskiego” oraz maksymalnie dwa wyróżnienia. 

 

6. Inicjatywy zgłoszone do konkursów mogą mieć charakter systematyczny (stała działalność) lub 

jednorazowy (projekt). Inicjatywy powinny być realizowane w 2014r. Przy czym dopuszcza się możliwość 

zgłoszenia inicjatywy z lat poprzednich, która jest kontynuowana w roku 2014. 

 

7. Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 8 września 2014 godz. 24:00. Zgłoszenia należy przesłać na 

podanym formularzu zgłoszeniowym za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

konkurs@fundacjafarma.pl  

 

8. Oficjalne informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.fundacjafarma.pl  

 

 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa. 

 

2. Skład Komisji wyłoniony zostanie przez koordynatora konkursu, tj. Fundację Aktywizacji i Rozwoju 

Młodzieży FARMa. W jej skład powołane zostaną osoby będące przedstawicielami organizatorów, młodzieży 

oraz zewnętrzni eksperci. 

 

 

3. Do zadań Komisji należy: 

- nadzór nad przebiegiem konkursu, 

- wybór laureatów i zwycięzców. 
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4. Komisja jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygnięcia w formie głosowania na swych posiedzeniach. 

 

5. Przy ocenie będą brane następujące kryteria: 

- trwałość rezultatów (czy działanie przyniosło trwałe rezultaty- szczególnie w zakresie społecznej 

aktywizacji młodzieży) 

- skala oddziaływania (ilość osób, która została objęta działaniem) 

- zaangażowanie różnych partnerów (współpraca z innymi podmiotami) 

- innowacyjność i nowatorskie podejście 

 

6. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos. Rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze głosowania 

jawnego, zwykłą większością głosów składu Komisji w obecności co najmniej trzech czwartych członków. 

W przypadku równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków 

Przewodniczącego należy w szczególności: 

- zwoływanie posiedzeń Komisji, 

- zatwierdzanie porządku obrad i protokołów z posiedzeń Komisji. 

 

8. Członkowie Komisji zobowiązani są do: 

- sumiennego i obiektywnego oceniania wniosków kandydatów do Nagrody, 

- weryfikowania dostarczonych wniosków i innych dokumentów konkursowych, 

- nie ujawniania wniosków oceny podmiotom kandydującym do Nagrody, 

- członek oceniający wniosek nie może być bezpośrednio związany z wnioskodawcą. 

 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne, firmy, a także grupy nieformalne złożone z osób pełnoletnich z terenu 

województwa świętokrzyskiego, które działają lub mają siedzibę na terenie województwa 

świętokrzyskiego i w wyznaczonym przez Komisję terminie, przyślą formularz zgłoszeniowy wraz z 

załącznikami. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

zgody na wykorzystanie informacji zawartych w formularzu i załącznikach do celów promocyjnych i 

organizacyjnych związanych z konkursem.  

 

3. W tegorocznej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału laureaci edycji zeszłorocznej.  

 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

A. ETAP PIERWSZY: 

1. Każdy uczestnik lub zgłaszający, przesyła formularz zgłoszeniowy wraz z 3 fotografiami odnoszącymi się 

do zgłoszonej inicjatywy (format jpg, max. 500kb każde). Fotografie są załącznikiem obowiązkowym. 

Przesłane zdjęcia będą  wykorzystane przez  Organizatorów w celach promocyjnych konkursu.  

Dodatkowymi załącznikami do formularza mogą być:  

- skany materiałów prasowych, 

- linki do filmów umieszczonych w internecie, 
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- linki do artykułów publikowanych w internecie, 

- rekomendacje. 

 

2. Nadesłane formularze wraz z załącznikami są weryfikowane i w razie wystąpienia braków, lub 

niejasności organizator prosi o uzupełnienie dokumentacji. 

 

3. Dopuszcza się sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w formularzu. 

 

4. Po weryfikacji wszystkich formularzy zgłoszeniowych przekazywane są one pod obrady 

Komisji Konkursowej. 

 

5. Komisja dokonuje wyboru laureatów, spośród których w II etapie zostanie wyłoniony zwycięzca. 

 

6. Lista laureatów opublikowana zostanie do dnia 14 września  na stronie www.fundacjafarma.pl  

 

7. Podczas posiedzenia Komisji, w toku której zatwierdzana jest lista laureatów, Komisja rozstrzyga także 

o wyłonieniu zwycięzców konkursu. Zastrzega się poufność rozstrzygnięcia do chwili ogłoszenia wyników 

konkursu. 

 

B. ETAP DRUGI 

1. Etap drugi stanowi uroczysta gala w dniu 26 września 2014, podczas której ogłaszane są wyniki 

konkursu.  

 

2. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe grawertony. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Interpretacją postanowień regulaminu zajmuje się Komisja Konkursowa. 

 

2. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.  

 

3. Informacji o konkursie udziela: 

Justyna Górska-Sekuła, e-mail: justyna.sekula@fundacjafarma.pl, tel.: 798 05 09 04  
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