REGULAMIN KONKURSU
INICJATYWA SPOŁECZNA „NA START”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Inicjatywa Społeczna „NA START” (dalej jako „Konkurs”)
jest Stowarzyszenie ETAP z siedzibą w Poznaniu (60-681), z adresem przy
ul. Stanisława Wachowiaka 8a, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292660, której dokumentacja
przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
posiadające NIP: 9721170056, Regon: 300711192, tel. 61 656 99 71 (dalej jako
„Organizator”).
2. Fundatorem nagród jest Studio Projektu Graficznego ART WENA Alicja Noska-Figiel,
NIP: 7641755724, REGON: 570221946, ul. Hutnicza 24, 64-920 Piła.
3. Wszelkie ogłoszenia istotne dla przebiegu Konkursu będą publikowane na stronie
internetowej Organizatora: www.owesetap.pl w zakładce „Konkursy”.
4. Celem Konkursu jest promowanie działań podmiotów ekonomii społecznej
z subregionu pilskiego, które podejmowanymi działaniami przyczyniają się do budowy
tożsamości lokalnej, aktywizują i integrują lokalne środowisko, kształtują zasady
współżycia społecznego oraz kreują pozytywny wizerunek sektora ekonomii
społecznej.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) podmioty ekonomii społecznej, działające na terenie subregionu pilskiego,
b) szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe
ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze dla dzieci i młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne
ośrodki sportowe oraz uczelnie wyższe,
podejmujące inicjatywy o charakterze społecznym w zakresie*: kultury, działalności
charytatywnej, edukacji, ochrony środowiska, sportu oraz budowania tożsamości
i pielęgnowania tradycji lokalnej (dalej jako „Uczestnicy”).
*

W powyższych obszarach pomysł na inicjatywę może być zrealizowany poprzez zorganizowanie np. szkolenia, wydarzenia
kulturalnego czy warsztatu.

2. Podmioty ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą
w Regulaminie udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego
miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych
podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, dostępnym na ww. stronie internetowej
Organizatora.
3. Konkurs obejmuje teren subregionu pilskiego tj.: powiat chodzieski, powiat pilski,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat wągrowiecki oraz powiat złotowski.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika
z treścią Regulaminu oraz jej akceptacja.
5. Zgłoszenia kandydatur dokonują uprawnieni przedstawiciele Uczestników, działający
zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu.
6. Zgłoszenie kandydatur odbywa się poprzez przesłanie drogą pocztową na adres:
OWES ETAP, ul. Wachowiaka 8a, 60-681 Poznań lub drogą elektroniczną:
owesetap@owesetap.pl, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu w terminie od 3 stycznia 2019
do 1 lutego 2019 roku.

III. PROCEDURA I KRYTERIA OCENY
1. Oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń dokonuje Organizator. Na ocenę formalną
składa się badanie:
a) złożenia kompletnego zgłoszenia na obowiązującym formularzu, stanowiącym
załącznik do regulaminu Konkursu (obowiązkowe wypełnienie wszystkich pól
w formularzu);
b) przesłania/dostarczenia zgłoszenia w terminie określonym w pkt. II ppkt.
6 Regulaminu;
c) złożenia na formularzu zgłoszeniowym podpisu osoby uprawnionej lub osób
uprawnionych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.
2. Pozytywna ocena formalna zgłoszeń jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.
3. Organizator powołuje komisję konkursową, składającą się z: Kierownika OWES ETAP
– jako przewodniczącego, animatora OWES ETAP oraz doradcy biznesowego OWES
ETAP, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
4. Przyznanie nagród w Konkursie dokonywane jest na podstawie oceny zgłoszonych
przez Uczestników inicjatyw o charakterze społecznym, o których mowa w pkt. II ppkt.
1 powyżej, na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

5. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń w skali od 0 do 10 punktów, w oparciu o następujące
kryteria:
1) Celowość inicjatywy (0-5 pkt.);
2) Realność założeń i wykonalność (0-3 pkt.);
3) Potencjał inicjatywy (innowacyjność) (0-2 pkt.).
6. Laureatami Konkursu będą trzej Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymają największą ilość
punktów, a tym samym uzyskają tytuł Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna
„NA START”.
7. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi podczas gali finałowej Konkursu w dniu
14 lutego 2019 roku. O wynikach Konkursu Uczestnicy będą powiadomieni
za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora,
podanej powyżej. W przypadku nieobecności laureatów Konkursu na ww. gali, nagrody
zostaną przekazane w terminie 3 dni roboczych po uzyskaniu od laureatów danych
niezbędnych

do

przesłania

nagrody.

Organizator

ani

Fundator

nie

ponoszą

odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi, powstałą z winy
Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych
do przekazania nagrody.
8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w formie rzeczowej, tj. za:
a) zajęcie 1 miejsca w Konkursie – Laptop HP 250 G6, o wartości 1949,00 zł,
b) zajęcia 2 miejsca w Konkursie – Tablet Samsung T561, o wartości 679,00 zł,
c) zajęcie 3 miejsca w Konkursie – Smartfon Huawei Y5, o wartości 519,00 zł,
9.

Łączna wysokość nagród wynosi 3147,00 złotych.

10. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
11. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
12. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
13. Dla wszystkich Uczestników Konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

IV. REKLAMACJE
1. Uczestnicy Konkursu mają prawo składania reklamacji dotyczących przeprowadzenia
niniejszego Konkursu.
2. Reklamacje winny zostać zgłoszone Organizatorowi w terminie 1 miesiąca od dnia
wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną, zwaną dalej „Komisją
Reklamacyjną”, powołaną przez Organizatora.
4. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą
elektroniczną na adres: etap@etap.org.pl.
5. W treści reklamacji należy wskazać przede wszystkim dane składającego, tak aby kontakt
z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Reklamacyjną w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych przedstawicieli Uczestników jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla uczestniczenia
podmiotu ekonomii społecznej w Konkursie.
3. Przedstawiciele Uczestników Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych

i

ich

sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienie uczestnictwa podmiotów
ekonomii społecznej w Konkursie.
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych

(rozporządzenie

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
6. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym
do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów
o powierzenie przetwarzania danych;
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz przez
2 miesiące po zakończeniu Konkursu.
8. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Przedstawiciele Uczestników mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych lub inne przepisy prawa.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.owesetap.pl w zakładce „Konkursy”.

2.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

3.

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu Kodeksu
cywilnego oraz innych ustaw.

4.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.

5.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze OWES ETAP w Poznaniu,
ul. Wachowiaka 8A lub pod nr tel. 61 656 99 71, e-mail: owesetap@owesetap.pl.

