
REGULAMIN SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” 

 W BIAŁYMSTOKU 

 

I Cele Konkursu 

1. 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 i 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 Komitet Organizacyjny 

Konkursu, który wyłania ze swojego składu Jury Konkursu. 

III Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnicy dzielą się na następujące kategorie wiekowe: 

1) 10-13 lat – kategoria zwana „Ósemeczką”. Kandydaci mogą uczestniczyć tylko na etapie 

lokalnym. Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż 8 laureatów, którzy otrzymują tytuł 

„Wspaniała/Wspaniały”; 

2) 14-19 lat – kategoria zwana „Ósemką”. Kandydaci mogą uczestniczyć w eliminacjach na 

szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Jury spośród kandydatów wybiera nie więcej niż  

8 laureatów, którzy otrzymują tytuł „Wspaniała/Wspaniały”. Spośród laureatów edycji lokalnej 

jury nominuje jednego reprezentanta do edycji ogólnopolskiej, z której są wyłaniani laureaci 

Konkursu „Ośmiu Wspaniałych Polski”. 

2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłosić nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

placówki oświatowo - wychowawcze, rodzice i przyjaciele. 

3. Wypełnione karty zgłoszeń zgodne z załączonym wzorem są składane w siedzibie Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu w Urzędzie Miejskim w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, 

ul. Św. Rocha 3, pokój nr 5 w terminie do 23 lutego 2018 r. 

4. Do karty zgłoszeniowej mogą być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia 

i zaangażowanie kandydata lub rekomendacje. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci wyróżnieni tytułem „Wspaniałego” 

we wcześniejszych edycjach Konkursu. 

 



IV Postawy zasługujące na wyróżnienie 

1. Do postaw zasługujących na wyróżnienie zalicza się w szczególności: 

1) konsekwentną i bezinteresowną pomoc potrzebującym; 

2) podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i najbliższego środowiska; 

3) zachęcenie rówieśników do działań prospołecznych; 

4) podejmowanie działań, których celem jest eliminacja z życia społecznego agresji i brutalności; 

5) aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. 

V Kryteria oceny kandydatów 

1. Przy dokonywaniu oceny kandydatów będą uwzględniane następujące kryteria: 

1) bezinteresowność i czas realizacji działań będących przedmiotem oceny; 

2) wzorcotwórczy charakter działań; 

3) efekt społeczny wykonywanej pracy; 

4) motywy i skuteczność działania; 

5) konsekwencja w realizacji działań; 

6) wytrwałość w pokonywaniu trudności. 

VI Przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach: 

1) I etap – edycja lokalna - miejska – przesłuchania odbędą się w CAS dnia  8 - 9 marca 2018 r. 

2) II etap – edycja ogólnopolska – przesłuchania odbędą się w Warszawie 5 i 6 kwietnia 2018 r. 

2. W edycji miejskiej Jury Konkursu ocenia kandydatów i ich osiągnięcia poprzez wnikliwą 

analizę przedłożonych kart zgłoszeniowych, indywidualną rozmowę oraz innych załączonych 

dokumentów. 

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. Jury konkursu na podstawie dokonanej oceny wybiera ośmiu laureatów Konkursu z terenu 

miasta Białegostoku, a spośród laureatów typuje jedną osobę do edycji ogólnopolskiej Konkursu. 

 


