REGULAMIN SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
W

BIAŁYMSTOKU

I Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie wszelkich form młodzieżowego wolontariatu poprzez
ukazywanie i upowszechnianie prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, które kształtują
poczucie indywidualnej odpowiedzialności, uczą zasady szacunku poszanowania drugiego
człowieka oraz przeciwdziałają przemocy.
II Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu na terenie Białegostoku jest Prezydent Miasta Białegostoku
we współpracy

z

Ogólnopolskim

Komitetem

Organizacyjnym

Konkursu

„Ośmiu

Wspaniałych” działającym przy Fundacji „Świat na TAK”.
2. W celu przeprowadzenia Konkursu Prezydent Miasta powołuje Lokalny Komitet
Organizacyjny Konkursu, który wyłania ze swojego składu Jury Konkursu.
III Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież.
2. Dopuszczalne sa dwie formy zgłoszeń: indywidualne i grupowe.
3. Zgłoszenia indywidualne:
a) Kategoria I, zwana dalej „Ósemeczką” – uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Jury
spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 wyróżnionych. Kandydaci mogą uczestniczyć
w Konkursie wielokrotnie, ale tylko na etapie lokalnym.
b) Kategoria II, zwana dalej „Ósemką”
 „Ósemka Junior” – uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej. Jury wybiera nie więcej niż
4 laureatów.
 „Ósemka Senior” – uczniowie klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej. Jury wybiera nie
więcej niż 4 laureatów.
4. Laureatem w kategorii „Ósemka” można być tylko raz zarówno na szczeblu lokalnym, jak
i ogólnopolskim.
5. Zgłoszenia grupowe:

a) zgłoszenia grupowe dzielą się na kategorie wiekowe:
 Klasa 4 – 8 szkoły podstawowej w kategorii „Ósemeczki – Grupy”
 Kalsa 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej w kategorii „Ósemki – Grupy”
b) zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym,
c) zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju
prowadzonej przez nią działalności,
d) grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób.
6. Kandydatów do Konkursu mogą zgłosić nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
placówki oświatowo - wychowawcze, rodzice i przyjaciele.
7. Wypełnione karty zgłoszeń zgodne z załączonym wzorem są składane w siedzibie
Lokalnego

Komitetu

Organizacyjnego

Konkursu

w

Urzędzie

Miejskim

w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, pokoj nr 5
w terminie do 13 lutego 2020 r.
8. Do karty zgłoszeniowej mogą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia
i zaangażowanie kandydata lub rekomendacje.
IV Kryteria oceny kandydata
1. Kryterium pracy:
 konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontarystycznych,
 motywy działania,
 wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów,
 wzorowotwórczy charakter działania,
 pozytywny efekt społeczny,
 minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej.
2. Kryterium postaw:
 umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą,

 poszukiwanie przyjaciół i promowanie braterstwa między ludźmi, w różnych sytuacjach
życiowych,
 wzorowotwórcze zachowanie w życiu codziennym,
 pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi,
 prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki,
 odpowiedzialność

w

podejmowaniu

decyji

ze

świadomością

przyjmowania

ich konsekwencji.
3. Formy działania zasługujące na wyróżnienie:
 podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego,
 zachęcanie rówieśników do dzialań prospołecznych,
 podejmowanie dzialań przeciw przemocy i agresji w szkole,
 aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
V Przebieg Konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:
 I etap – edycja lokalna - miejska – przesłuchania odbędą się w CAS
w dniach: 2 - 3 marca 2020 r.
 II etap – edycja ogólnopolska – przesłuchania odbędą się w Warszawie
2 i 3 kwietnia 2020 r.
2. Jury dokonuje oceny Kandydata na podstawie analizy zgłoszenia i rozmowy
kwalifikacyjnej. Nie uwzględniane są prezentacje multimedialne.
3. Jury Konkursu posługując się regulaminowymi kryteriami oceny, indywidualnie ocenia
każdego zgłoszonego kandydata w skali punktowej od 1 do 10.
4. Wynikiem oceny kandydata jest suma punktów uzyskana od wszystkich oceniających
członków Jury Konkursu.
5. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje głos Przewodniczącego Jury Konkursu.

6. Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród kategorii indywidualnej
„ÓSEMKA”.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie, publikacja danych oraz
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” w Bialymstoku
Oświadczenie kandydata/opiekuna kandydata niepełnoletniego*
1. Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo* /mojego dziecka*/podopiecznego*
w Samorządowym Konkursie Nastolatków ”Ośmiu Wspaniałych” organizowanym
na terenie Miasta Białegostoku przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
W przypadku uzyskania tytułu laureata wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku,
imię i nazwisko w materiałach prezentujących dokonania, publikacjach, raportach oraz
portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Miasto Białystok
związanych z akcją informowania mieszkańców o działalności Miasta Białystok,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz udostępnienie lokalnym mediom danych
osobowych w zakresie: wizerunek, imię, nazwisko, informacje prezentujące
dokonania, celem prezentacji laureata Konkursu.
2. Zostałem/am poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania do etapu II
Konkursu – organizowanego na szczeblu ogólnopolskim, dane osobowe zostaną
przekazane organizatorowi ogólnopolskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
którym jest Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie przy
al. J. Ch. Szucha 27.
3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
*Niewłaściwe skreślić

………….……………….………………..
podpis kandydata
rodzica/opiekuna prawnego kandydata
w przypadku osoby niepełnoletniej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska
1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Samorządowym
Konkursie Nastolatków ”Ośmiu Wspaniałych” organizowanym na terenie Miasta
Białegostoku przez Prezydenta Miasta Białegostoku zgodnie z Regulaminem
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych kandydata: wizerunek,
imię, nazwisko, informacje prezentujące dokonania.
5. Dane osobowe kandydata - w przypadku uzyskania tytułu laureata na szczeblu
lokalnym zostaną opublikowane w materiałach prezentujących dokonania,
publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub
prowadzonych przez Miasto Białystok związanych z akcją informowania
mieszkańców o działalności Miasta Białystok, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
oraz udostępnione lokalnym mediom, a w przypadku zakwalifikowania się do etapu II
Konkursu – organizowanego na szczeblu ogólnopolskim, zostaną przekazane

organizatorowi konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, tj. Fundacji „Świat na Tak”
z siedzibą w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 27.
6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 25 lat od przekazania ich
do archiwum zakładowego, a następnie zostaną przekazane do archiwum
państwowego.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe uczestnika Konkursu zostały pozyskane od osoby zgłaszającej
kandydata.
11. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestniczenia w Konkursie.
12. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

...............................................................................................
data i własnoręczny podpis kandydata
rodzica/opiekuna prawnego kandydata w przypadku osoby
niepełnoletniej

