REGULAMIN
„Konkursu wiedzy o trzecim sektorze z elementami podchodów”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Konkurs wiedzy o trzecim sektorze z elementami podchodów” jest
Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej realizujące zadanie publiczne „Centrum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej” współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (dalej zwana: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz
promowanie działań społecznych realizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział uczeń/uczennica zamieszkujący/a na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w wieku powyżej 13 lat (dalej zwany: „Uczestnikiem”).
4. Warunki przystąpienia do Konkursu.
Konkurs odbędzie się 09 listopada 2016 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w CzerwionceLeszczynach o godzinie 14:00
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do wyznaczonego nauczyciela
w szkole, wysłanie go drogą elektroniczną na adres: czerwionka-leszczyny@cris.org.pl lub
dostarczenie go osobiście do siedziby Organizatora do dnia 04 listopada 2016 r.
b) Pisemnej zgody rodzica na udział w konkursie – tylko i wyłączenie w przypadku, gdy uczestnik
nie ma skończonych 18 lat
Poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się
z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
Konkurs będzie podzielony na dwie grupy wiekowe, szkoła gimnazjalna oraz szkoła
ponadgimnazjalna. Poziom trudności konkursu nie będzie zróżnicowany względem wieku.

5. Zasady Konkursu
Konkurs podzielony będzie na dwa etapy
a) Podchody – Uczestnik będzie miał do rozwiązania zadania znajdujące się w punktach
terenowych, które będą wskazane na karcie rozpoczynającej Konkurs. Karta zostanie
wręczona Uczestnikowi na rozpoczęciu Konkursu
b) Test wiedzy składający się z 26 pytań z zakresu organizacji pozarządowych i wolontariatu

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 05 grudnia 2016 roku. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi podczas wydarzenia Dzień Wolontariusza 2016.
Ocena oraz werdykt dokonane zostaną przez 2 pracowników Organizatora.
W przypadku uzyskania przez Uczestników tej samej ilości punktów decydujący będzie czas
ukończenia wszystkich zadań i oddanie Karty Konkursowej.
Werdykt jury jest ostateczny.
7. Nagrody
Nagrody rzeczowe zostaną rozdysponowane wśród 3 laureatów konkursu za trzy pierwsze miejsca
z największą ilością zdobytych punktów w kategorii wiekowej gimnazjaliści oraz 1 nagroda dla
laureata ze szkoły ponadgimnazjalnej. Łączna wartość nagród możliwych do zdobycia w konkursie to
500 zł
Nagrody zostaną rozdane podczas wydarzenia Dzień Wolontariusza 2016.
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika podczas Konkursu.
9. Postanowienia końcowe
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Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
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Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane
osobowe oraz do ich poprawiania.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie na potrzeby Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

