
   

   

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
 

Regulamin Konkursu  

 „Gotowi? To kręcimy! ” 

 

 
1§ 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest „Koalicja dla Młodych” 

Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, z siedzibą przy ul. Reymonta 11/6. 

2. Partnerem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu #BudujemyMarkęNGO realizowanego 

przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej 

dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

4. Głównym celem Konkursu „Gotowi? To kręcimy!” jest promocja organizacji 

pozarządowych z terenu całego powiatu białobrzeskiego działających we wszystkich 

obszarach pożytku publicznego, wzmacnianie ich wizerunku w środowisku lokalnym 

oraz podniesienie poziomu motywacji do działania. 

 

§2 

Zgłoszenie do Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 

2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450), zwanej dalej Ustawą oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej organizacjami pozarządowymi.  

2. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na specjalnym Formularzu 

Zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) dostępnym 

na stronie www.fundacjakdm.org 

3. Jeden podmiot może złożyć w Konkursie tylko jeden formularz zgłoszeniowy. 

4. Termin naboru zgłoszeń trwa od 15 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.  

do godziny 16:00.  
5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są: 

 w formie papierowej: wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby 

Organizatora w Białobrzegach, przy ul. Reymonta 11/6 (I piętro) w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem Konkurs „Gotowi? To kręcimy!” 

 mail’owo: na adres b.waszkowska@fundacjakdm.org (w tytule maila proszę 

wpisać: Konkurs „Gotowi? To kręcimy!” 

6. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielamy: 

 osobiście w siedzibie Fundacji; ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi 

 telefonicznie pod numerem: /48/ 613 20 96, 507 705 123 

 mail’owo: b.waszkowska@fundacjakdm.org  

 na stronie internetowej: www.fundacjakdm.org 

7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

8. Poza danymi zgłaszającej się organizacji i jej reprezentanta Organizator  

nie wymaga podania żadnych innych danych osobowych i w związku z tym  

nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne podanie.  
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków  

w formularzu zgłoszeniowym. 

10. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie, formularz 

pozostaje bez rozpatrzenia.  

 

 

§3 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona specjalnie powołana w tym celu Kapituła 

Konkursowa. 

2. Za powołanie oraz organizację prac Kapituły Konkursowej odpowiedzialna będzie 

osoba wyznaczona z ramienia Organizatora.  

3. Spośród Kapituły wyłoniony zostanie w drodze głosowania Przewodniczący Komisji. 

4. Kapituła Konkursowa dokona oceny nadesłanych wniosków.  

5. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 20 zwycięskich organizacji. Każda  

ze zwycięskich organizacji nagra swój film promocyjny. 

6. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły Konkursowej  

w sprawie przyznanych nagród. 

7. Nagrodę w Konkursie stanowi nagranie profesjonalnego filmu promującego 

działalność nagrodzonych organizacji pozarządowych.  

Film zawierał będzie istotę misji i celu organizacji oraz realizowane działania. Będzie 

on stanowił również element promocyjny w rozmowach z potencjalnymi darczyńcami 

oraz innymi podmiotami. 

8. Nagranie filmiku nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu tematyki oraz terminu 

nagrania z Organizatorem. 

9. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do nakręconych filmików  

wraz z możliwością ich upowszechniania na potrzeby realizacji projektu 

#BudujemyMarkęNGO oraz działalności Fundacji „Koalicja dla Młodych” Fundusz 

Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. 

10. Każdy z nakręconych filmów musi być odpowiednio opatrzony logotypami  

oraz informacją o źródle finansowania.  

11. Laureaci nie mają prawa wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju. 

12. Wyniki konkursu zostaną przekazane poprzez wiadomość e-mail oraz podane  

do informacji publicznej. 

 

§4 

Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych jest „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny 

Ziemi Białobrzeskiej z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Reymonta 11/6.  

2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami , w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom 

nieupoważnionym, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.  

3. Organizator nie będzie przekazywał danych innym podmiotom. 

4. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych  

w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018, poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach prowadzenia 

Konkursu. Uczestnicy maja prawo do wglądu oraz zmiany przekazanych danych.  

 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Złożenie Formularza zgłoszeniowego przez organizację pozarządową  

jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Konkursu. 

2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność Organizatora.  

3. Realizator może wykorzystać uzyskane podczas Konkursu materiały  

do działań informacyjnych oraz promocyjnych związanych z Konkursem.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu  

lub odstąpienie od realizacji Konkursu bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

 


