
REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNI DLA ŚRODOWISK LOKALNYCH” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu, prowadzony przez Forum 

Aktywności Lokalnej,  ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych (zwany dalej Organizatorem). 

2. Konkurs prowadzony pod nazwą „ Aktywni dla środowisk lokalnych” stanowi element działań 

animacyjnych realizowanego przez Organizatora projektu pn. „Program wsparcia sektora ekonomii 

społecznej subregionu wałbrzyskiego” 

3. Konkurs planowany jest do przeprowadzenia w dwóch turach.  

4. Pierwsza tura rozpoczyna się 17 grudnia 2018 roku, a jej rozstrzygnięcie planowane jest na 31 

stycznia 2019 roku. Druga tura rozpocznie się 1 lutego 2019 roku, a jej rozstrzygnięcie planowane jest 

na 15 marca 2019 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku dużej liczby zgłoszonych grup w pierwszej turze 

naborów, na wydłużenie okresu jej rozstrzygnięcia oraz nie przeprowadzania drugiej tury naborów w 

przypadku wyczerpania zaplanowanej kwoty wygranych 

 

§ 2. DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie oraz wypełnienie i podpisanie 

deklaracji uczestnictwa, automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich 

wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do 

informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich 

poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, 

pełnoletnia, zamieszkała na terenie subregionu wałbrzyskiego obejmującego powiaty: wałbrzyski, 

miasto Wałbrzych na prawach powiatu, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki oraz ząbkowicki, która 

spełni warunki regulaminu. 

 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. 

 

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu konkursu, 

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. 



- z wypełnieniem wymaganych przez Organizatora dokumentów zgodnych z wymogami świadczenia 

usług przez akredytowane przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodki Wspierania 

Ekonomii Społecznej. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie  grupy nieformalne złożone z minimum 3 osób fizycznych 

nie powiązanych ze sobą rodzinnymi więzami, które podpiszą z Organizatorem konkursu umowę 

współpracy i chcą działań na rzecz swojego środowiska lokalnego. 

5. Podpisanie umowy współpracy z Organizatorem przez wszystkich członków grupy nieformalnej jest 

warunkiem bezwzględnym wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Zasadą uczestnictwa w konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 

a) osoby biorące udział w konkursie muszą posiadać status Uczestnika zgodnie  § 3, 

b) osoby biorące udział w konkursie muszą wypełnić oraz podpisać deklarację uczestnictwa, 

c) minimalna liczba osób tworzących grupę uprawniona do uczestnictwa w Konkursie to 3 osoby nie 

powiązane ze sobą więzami rodzinnymi, które przed przystąpieniem do zadania konkursowego 

zgłaszają się do Organizatora celem potwierdzenia możliwości uzyskania statusu Uczestnika 

Konkursu. 

d) zadaniem każdej grupy, podzielonym na dwa etapy, będzie określenie, w nie dłuższym niż 500 słów 

opisie, potrzeb związanych ze środowiskiem lokalnym do jakiego należą albo na rzecz którego działają 

lub są zainteresowani działaniem (np. środowiska lokalne emerytów, rencistów, osób z 

niepełnosprawnościami, absolwentów, studentów, osób bezrobotnych, ochrona terenów zielonych 

etc.) – etap 1, a następnie przedstawienie przez minimum 3 osobowe grupy inicjatywne propozycji 

rozwiązań opisanych potrzeb, wskazanych w części pierwszej zadania – etap 2.    

e) przekazanie Organizatorowi  opracowanego przez grupę opisu problemu środowiska lokalnego i 

proponowanych rozwiązań .  

f) przekazanie Organizatorowi zadania musi nastąpić w formie pisemnej, doniesionej do Jego siedziby 

w formacie nie większym niż A4 ( standardowy wymiar kartki ksero) , oraz przesłanie  wersji cyfrowej 

na adres mailowy rozwoj@dowes.pl  

g) prace muszą być dostarczone Organizatorowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 

2019 roku w turze pierwszej. W turze drugiej termin dostarczenia prac konkursowych zostanie 

określony odrębnie. 

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, 

Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane 

przez Organizatora. 

2. Zdobywcy nagród zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, która wybierze  maksymalnie  10  

najciekawszych opracowań zgłoszonych przez grupy inicjatywne 

 3. Kryterium wyboru stanowi : kreatywność i pomysłowość grupy. 

 

§ 6. NAGRODY 



1. Nagrodą w Konkursie jest kwota 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto dla każdej z grup 

których prace zostaną wskazane przez Komisje Konkursową jako najciekawsze opracowanie 

zarówno w zakresie problemu jak i jego rozwiązania dla środowiska lokalnego przez grupy 

inicjatywne. 

2. Nagroda wypłacona zostanie na konto 1 osoby, którą wskaże  swojej deklaracji  grupa 

inicjatywna. 

3. Zgodnie z polskim prawem, kwota zostanie wypłacona w formie nagrody i zostanie od niej 

potrącony 10% podatek przez Organizatora . 

4. Maksymalna liczba grup które mogą otrzymać nagrody zarówno w pierwszej jak i w drugiej 

edycji Konkursu to 10 grup inicjatywnych.  

5. Zaplanowana łączna pula środków na Konkurs to 5000 zł  (słownie pięć tysięcy  złotych) 

pomniejszona o obligatoryjny 10% podatek od nagród. 

 

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

 

1. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagród telefonicznie. Nagroda w 

formie przelewu bankowego zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do 3 dni roboczych 

po ogłoszeniu wyników konkursu . 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.dowes.pl. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

3. O wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieobjętych przepisami  niniejszego regulaminu 

decyzje podejmuje Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w 

Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, 

podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika 

wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 

6. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka 

Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu. Telefon 74 8480100  w dni robocze w godzinach od 

9.00 do 15.00 

 

 

http://www.dowes.pl/

