
Regulamin konkursu dla młodzieży  

pt. „WEŹ ZAGŁOSUJ” 

 

§1   

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”)  i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bof.org.pl. 

4. Pytanie dotyczące konkursu można kierować na adres: biuro@bof.org.pl 

5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przestrzeganie Regulaminu równoznaczne jest z pełną i 

świadomą jego akceptacją.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

 

§2   

Cele konkursu 

Cele konkursu to: 

1. Zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

2. Zwiększenie świadomości na temat znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej  

w lokalnych społecznościach. 

3. Wzmocnienie poczucia i zrozumienia wartości europejskich. 

 

§3   

Przedmiot konkursu 

1. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy promujące udział w głosowaniu w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Inicjatywą może być: 

a) kampania w mediach społecznościowych; 

b) akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.  

2. Inicjatywa ma być przedstawiona do oceny Jury w formie: 

a) w przypadku akcji “w realu”: filmu (maksymalnie 5 min.) i/lub grafiki/fotorelacji wraz 

z krótkim opisem zrealizowanego przedsięwzięcia na załączonym formularzu online; 

b) w przypadku akcji “w sieci”: wszystkie użyte w kampanii filmiki, memy, grafiki itp. wraz 

z krótkim opisem zrealizowanej kampanii na załączonym formularzu online; 

3. Jury ocenia inicjatywę a nie formę jej dokumentacji. 

 

§4   

Uczestnicy konkursu  

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, zamieszkałej bądź uczącej się 

na terenie  Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.1 

 

§5  

Zasady i warunki udziału w konkursie 

1. Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach: 

                                                           
1 Za Obszar Białostockiego obszaru Funkcjonalnego uważa się następujące: 
Gminy miejskie i miejsko –wiejskie i wiejskie: Białystok, gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, 
Zabłudów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń Kościelna. 

http://www.wezzaglosuj.pl/
http://www.wezzaglosuj.pl/


● inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną, w wieku 18 do 21 lat; 

● inicjatywa przygotowana przez zespół złożony z grupy od 2 do 5 młodych ludzi w wieku 14-

21 lat. 

2. Liczy się wiek uczestnika/uczestniczki na dzień zakończenia naboru zgłoszeń, tj. 28 maja 2019 

roku. 

3. Do konkursu zgłosić można wyłącznie inicjatywy zrealizowane w okresie od daty ogłoszenia 

konkursu  do 26 maja  2019 roku.   

4. Zgłoszona do konkursu inicjatywa musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika/ 

uczestników. Niedopuszczalne jest odpłatne zlecenie wykonania części lub całości inicjatywy 

innym niż uczestnik/ uczestnicy osobom czy podmiotom.  

5. Wzięcie udziału w konkursie odbywa się poprzez: 

a. wypełnienie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami (on line na stronie 

www.bof.org.pl) do dnia 28 maja  2019 roku do godziny 24:00.  

b. przesłanie drogą mailową na adres: biuro@bof.org.pl  do dnia 28 maja  2019 roku:  

- opisu inicjatywy na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

- dokumentacji w wybranej formie filmu (do 5 minut) bądź grafiki  

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia w ich imieniu dokonują opiekunowie prawni. 

 

§6  

Jury konkursu i ocena 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez 

Organizatora  

2. Ocena dokonywana będzie w 2 kategoriach: 

● Inicjatywa indywidualna realizowana przez młodzież w wieku od 18 do 21 lat. 

● Inicjatywa zespołowa (grupa do 6 osób), zrealizowana przez młodzież w wieku od 14 do 21 

lat. 

3. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonywana będzie w oparciu o kryteria wskazane w Karcie oceny 

merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Każda praca będzie oceniana przez 2 jurorów/ek.  

5. Jeśli wystąpią sytuacje, gdy w jednej kategorii więcej niż jedna praca ma taką samą punktację, to 

Jury w pełnym składzie, w jawnym głosowaniu, podejmie decyzje o wyborze inicjatywy do 

nagrodzenia. 

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

7. Złożenie dokumentacji konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na jej 

nieodpłatną publikację.  

 

§7  

Harmonogram konkursu: 

1. Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2019 

2. Zbieranie zgłoszeń i dokumentacji: do 28 maja 2019 r. 

3. Posiedzenie komisji konkursowej: 30 maja 2019 r. 

4. Termin i miejsce ogłoszenia wyników zostaną podane na stronie na stronie: www.bof.org.pl do 

dnia 30 maja 2019 r. 
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§ 8  

Nagrody 

1. Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody: 

a) w kategorii „inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną” przyznana zostanie 

nagroda  pieniężna  dla laureata/ laureatki w wysokości 1.000,00 złotych (tysiąc złotych) oraz 

„Kawa” z Prezydentem Miasta Białegostoku/Burmistrzem Gminy BOF; 

b) w kategorii „inicjatywa przygotowana przez zespół” przyznana zostanie  nagroda pieniężna  

w wysokości 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych) oraz „Kawa” z Prezydentem Miasta 

Białegostoku/Burmistrzem Gminy BOF; 

c) Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w przypadku gdyby w danej 

kategorii/ podkategorii nie wpłynęła wystarczająca liczba prawidłowych zgłoszeń.  

4. Nagrody w konkursie nie podlegają zwolnieniu od podatku. 

5. Nagrodzone osoby są zobowiązane złożyć oświadczenie dotyczące praw autorskich do 

przekazywanych materiałów oraz zgody autorów i osób widocznych i wymienianych  

w materiałach, na przetwarzanie danych osobowych i/lub  wizerunku. Złożona przez uczestnika/ 

uczestników konkursu dokumentacja inicjatywy (film i opis) lub jej fragmenty mogą być 

prezentowane przez Organizatorów w publikacjach internetowych. 

 

  § 9 

Prawa autorskie 

1. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.  

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem. 

3. Uczestniczy przenoszą na Organizatora prawa autorskie do wszystkich przesłanych na Konkurs 

materiałów w tym również zdjęć i filmów.  

4. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub 

współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.  

 

§ 10  

Ochrona danych osobowych  
1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ul. 

Mickiewicza 74 lok.6, 15-232,Białystok, e-mail: biuro@bof.org.pl  
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@bof.org.pl. 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. 

5. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, 

lub do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 

cofnięta w dowolnym momencie. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

mailto:biuro@bof.org.pl


 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niespełniających 

wymogów niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie inicjatywy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez 

uczestnika/zespół. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz „OPIS INICJATYWY” 

Załącznik nr 2 – Formularz oceny formalnej 

 

 

 

 

 

 

 

 


