
Regulamin Konkursu 

„aktywujeMY!” 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia i 

uczestniczenia w Konkursie „aktywujeMY!”. 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-

500 Piaseczno ul. Kościuszki 49. 

2. Celem Konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie realizacji własnych 

inicjatyw. 

3. Adresatami Konkursu jest młodzież od 14 do 19 roku życia zamieszkująca gminę 

Piaseczno. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie poprawnie wypełnionego i 

podpisanego Wniosku Konkursowego, którego wzór dostępny jest na stronie 

internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, a także w wersji papierowej we 

wszystkich filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Wnioski 

Konkursowe należy składać osobiście w Filii Zalesie Dolne przy al. Kasztanów 12, 

05-501 Piaseczno, listownie pod wyżej wskazany adres (liczy się data wpłynięcia 

Wniosku Konkursowego) lub drogą elektroniczną na adres aktywujemy@biblioteka-

piaseczno.pl w terminie od 01.12.2018 roku do 28.02.2019 roku. 

5. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. W przypadku 

osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku życia udział w Konkursie jest możliwy 

tylko i wyłączenie za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór 

Oświadczenia dla rodzica lub opiekuna prawnego jest dostępny do pobrania wraz z 

Wnioskiem Konkursowym.  

 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Inicjatywa młodzieżowa zakłada realizację określonego celu poprzez zaplanowane 

działania w określonym przedziale czasu i za określone środki. 

2. Inicjatywa młodzieżowa realizowana w ramach Konkursu musi opierać się o 

aktywne działania w wybranej dziedzinie – edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, 

społeczne, lokalne. 

3. W Inicjatywę muszą być zaangażowane minimum trzy osoby od 14 do 19 roku życia 

zamieszkujące gminę Piaseczno, które tworzą Zespół Projektowy, wewnątrz którego 

należy wyłonić Koordynatora działań. Zespół Projektowy jest pomysłodawcą, 

wnioskodawcą oraz wykonawcą przedstawianej Inicjatywy młodzieżowej. Działania 

nie mogą być zlecone podmiotowi zewnętrznemu.  

4. Realizacja Inicjatywy musi być przeprowadzona na terenie gminy Piaseczno – w 

przestrzeni publicznej lub udostępnionej przez Bibliotekę. 

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/


5. Inicjatywa wraz z jej rezultatami musi mieć charakter otwarty, dostępny dla 

szerokiej grupy odbiorców. Wykluczone są Inicjatywy instytucjonalne, prywatne i 

komercyjne, a także przynoszące dochód.   

6. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego Zespołu Projektowego, jeden 

Zespół Projektowy może złożyć tylko jeden Wniosek Konkursowy. 

7. Wszystkie poprawnie wypełnione Wnioski Konkursowe spełniające wymogi 

formalne zostaną ocenione przez wyłonioną przez Organizatora Komisję 

Konkursową. 

8. Wnioski Konkursowe zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym 

do dnia 18.03.2019 roku.  

9. Kryteria oceny Wniosku Konkursowego: 

FORMALNE 

Komisja Konkursowa sprawdzi: 

a) czy Zespół Projektowy składa się z co najmniej trzech osób w wieku 14-19 lat 

zamieszkujących gminę Piaseczno 

b) czy Inicjatywa zostanie zrealizowana w terminie założonym w Konkursie tj. 

od dnia 20.03.2019 roku do dnia 30.06.2019 roku 

c) czy dofinansowanie w kwocie maksymalnie 500,00zł brutto pokryje wszystkie 

koszty realizacji Inicjatywy 

d) czy członkowie Zespołu Projektowego uczestniczą wyłącznie w jednej 

Inicjatywie oraz czy złożyli wyłącznie jeden Wniosek Konkursowy 

e) czy Inicjatywa zostanie zrealizowana na terenie gminy Piaseczno – w 

przestrzeni publicznej lub udostępnionej przez Bibliotekę 

f) czy Zespół Projektowy jest wyłącznym pomysłodawcą, wnioskodawcą oraz 

wykonawcą przedstawianej Inicjatywy, tj. czy działanie nie jest narzucone 

przez osoby trzecie 

g) czy Inicjatywa zakłada aktywne działania w wybranej dziedzinie – 

edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, społeczne, lokalne 

h) czy Inicjatywa ma charakter otwarty, dostępny dla szerokiej grupy odbiorców 

MERYTORYCZNE 

Komisja konkursowa sprawdzi: 

a) czy temat Inicjatywy jest ciekawy, oryginalny, niebanalny, nowatorski, ważny 

społecznie etc. 

b) czy celem Inicjatywy jest rozwój członków Zespołu Projektowego i osób 

uczestniczących w jej realizacji 

c) czy Zespół Projektowy oraz osoby uczestniczące w realizacji Inicjatywy nabędą 

za jej sprawą nowe umiejętności, w tym w szczególności kompetencje 

społeczne 

d) czy Inicjatywa zawiera elementy działania na rzecz społeczności lokalnej  

e) czy budżet Inicjatywy jest racjonalny i adekwatny do zamierzonych działań 

f) czy Inicjatywa zakłada prezentację rezultatów szerokiej grupie odbiorców 

g) czy całość Inicjatywy jest spójna tj. czy cele i założone działania są 

komplementarne 



10. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej 

www.biblioteka-piaseczno.pl , natomiast Zespół Projektowy, którego Inicjatywa 

zostanie wybrana do realizacji zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną i 

mailową. 

11. W wyniku Konkursu zostanie zrealizowana jedna Inicjatywa młodzieżowa. W 

przypadku braku Wniosku kwalifikującego się do realizacji Organizator zastrzega 

sobie prawo do jej zaniechania.  

12. Na sfinansowanie realizacji Inicjatywy młodzieżowej w ramach Konkursu 

przewidziana jest kwota w wysokości 500,00zł brutto. Środki te mogą być 

przeznaczone wyłącznie na działania i materiały niezbędne do realizacji Inicjatywy 

młodzieżowej, która została zaakceptowana do realizacji i muszą być zgodne 

z zaakceptowanym przez Komisję Konkursową budżetem Inicjatywy. Za zgodą 

Organizatora Konkursu możliwe są zmiany w budżecie Inicjatywy w trakcie jej 

realizacji pod warunkiem, że są uzasadnione i nie powodują zmiany zasadniczego 

zakresu Inicjatywy oraz jej spodziewanych rezultatów ani nie przedłużają jej 

realizacji. 

13. Na każdym materiale promocyjnym Inicjatywy (tj. plakatach, ulotkach, 

komunikatach i wydarzeniach na stronach internetowych/portalach 

społecznościowych) musi znajdować się logo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Piaseczno oraz informacja: Inicjatywa młodzieżowa dofinansowana ze środków 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w ramach konkursu „aktywujeMY!”. 

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne należy przed publikacją przedstawić 

osobie, która z ramienia Organizatora będzie odpowiadać za wsparcie merytoryczne 

i organizacyjne Inicjatywy. 

14.  Realizacja Inicjatywy młodzieżowej musi się odbyć w terminie od dnia 20.03.2019 

roku do dnia 30.06.2019 roku. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 49. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz promocja 

działalności przez Organizatora. 

3. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek 

zwycięzców utrwalony podczas organizacji Konkursu oraz realizacji działań w nim 

założonych mogą być udostępniane na stronie internetowej www.biblioteka-

piaseczno.pl i Facebooku www.facebook.com/biblioteka.piaseczno. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą uczestnika Konkursu lub jego rodzica albo opiekuna 

prawnego. 

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane 

w celu prawidłowego wykonania usług i w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/
http://www.biblioteka-piaseczno.pl/
http://www.biblioteka-piaseczno.pl/
http://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno


6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dane będą przetwarzane do 2020 roku lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. 

8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Danych e-mail: informatyk@biblioteka-piaseczno.pl 

 

Reklamacje i odpowiedzialność: 

 

1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika Konkursu o odrzuceniu jego 

Wniosku Konkursowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Wniosku 

Konkursowego ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, 

przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika Konkursu lub godzinami pracy 

siedziby i filii Organizatora. 

3. Jeżeli Uczestnik Konkursu ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Konkursu 

może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres 

aktywujemy@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 

14 dni. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego została złożona reklamacja. 

Organizator przyjmuje reklamacje od momentu ogłoszenia Konkursu do 1 dnia po 

ogłoszeniu wyników Konkursu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-

piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, 

przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, a także w wersji 

papierowej we wszystkich filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować 

będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka 

zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika Konkursu. 

4. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
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