
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu – Forum Młodych Pomysłów  

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań 

Społecznych, zwane dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Konkursu, oceny zgłoszeń oraz 

przyznania nagród przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. 

3. Parterem konkursu oraz sponsorem jest Centrum Handlowe Forum.  

4. Głównym celem konkursu jest nagrodzenie gliwickich szkół podstawowych 

(klasy 7-8) i średnich, a za ich pośrednictwem uczniów za najlepszy projekt 

społeczny na rzecz otaczającego ich środowiska lokalnego.   

 

§ 2 

Adresaci konkursu 

Adresatami konkursu są szkoły podstawowe (wyłącznie klasy 7-8) i średnie z 

terenu miasta  Gliwice. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Szkolne Kluby Wolontariatu lub szkolne, 

nieformalne grupy młodzieżowe działające pod opieką nauczyciela/opiekuna 

SKW.  

2. Szkoły za pośrednictwem opiekunów grup zgłaszają projekt, który chcą 

zrealizować na rzecz ludzi, środowiska lub zwierząt w Roku Szkolnym 

2021/2022. 

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jeden projekt do 

zrealizowania. 

4. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej projektów, jedynie pierwszy w 

kolejności zostanie wzięty pod uwagę. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

6. Nagroda będzie przyznana szkole i pośrednio uczniom zaangażowanym           

w realizację zadania. 

 

§ 4 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia uczestników (Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz szkolnych, 

nieformalnych grup młodzieżowych) mogą składać ich – nauczyciele/ 

opiekunowie SKW reprezentujący szkołę za pomocą elektronicznych formularzy 

zgłoszeniowych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest 

dostępny na stronie http://gods.gliwice.pl/, www.forumgliwice.pl  oraz zostanie 

przesłany do gliwickich szkół. 



2. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać drogą elektroniczną do 14 

maja 2021 roku do godz. 16.00. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po wskazanym terminie, nie 

będą brane pod uwagę.  

4. Za zgodność z prawdą informacji zawartych w formularzach odpowiada 

zgłaszający. 

§5 

Ocena zgłoszeń konkursowych i głosowanie 

 

1. Oceny zgłoszeń pod względem formalnym dokonuje Organizator Konkursu. 

2. Złożone dokumenty zostaną przedstawione do oceny Komisji Konkursowej, 

powołanej przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. 

3. W skład Komisji wejdzie: 

a) przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w  Gliwicach, 

b) przedstawiciel mediów wspierających lokalną aktywność społeczną, 

c) przedstawiciel Centrum Handlowego Forum, 

d) dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych , 

e) 1 pracownik Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych . 

4. Komisja wyłoni 5 projektów, które następnie będą poddane głosowaniu przez 

młodzież zamieszkałą na terenie miasta Gliwice, uczęszczającą do szkół 

podstawowych (wyłącznie klas 7-8) i szkół średnich, niezależnie od miejsca 

pobierania nauki.  

5. Głosowanie odbędzie się w terminie od 19/05/2021 do 26/05/2021 za 

pomocą formularza. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas Gali z 

okazji Dnia Dobrych Uczynków i Dnia Dziecka – 1 czerwca  2021 r. o godz. 

16:00 w Centrum Handlowym w Forum.  

§6 

Nagrody  

1. W Konkursie zostanie przyznany grant w wysokości 8 tysięcy złotych 

sponsorowany przez Centrum Handlowe Forum, na realizację projektu, który w 

głosowaniu otrzyma najwięcej głosów.  

2. Grant zostanie przekazany na konto zwycięskiej szkoły w formie przelewu. 

3. Nagrodzona szkoła będzie zobligowana przedstawić krótkie sprawozdanie 

opisowe z projektu wraz ze zdjęciami bądź filmem do końca Roku Szkolnego 

2021/2022. Sprawozdanie będzie wykorzystane do celów promocyjnych przez 

Organizatora Konkursu i partnera – Centrum Handlowego Forum.  

Organizator i partner konkursu nabędzie majątkowe prawa autorskie do 

przekazanych materiałów.       

4. Dodatkową nagrodą dla uczniów zwycięskiej szkoły będzie udział w 

zorganizowanej wycieczce. Wyjazd zaplanowany jest na 18 czerwca 2021 

roku. Organizator zapewnia suchy prowiant, ubezpieczenie, transport oraz 

atrakcje. Nagroda może ulec zmianie ze względu na obostrzenia 

epidemiologiczne. Zorganizowany wyjazd stanowi nagrodę w Konkursie.  



5. W zorganizowanym wyjeździe może wziąć udział 10 osób zaangażowanych w 

organizację nagrodzonego projektu. Obligatoryjnie musi towarzyszyć im 

nauczyciel ze szkoły. 

6. Wszystkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem zostaną przekazane 

opiekunowi nagrodzonej szkoły do 11 czerwca 2020 r.  

 

§7 

Uwagi dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie i zobowiązuje się poinformować o nich na swojej stronie 

internetowej oraz tablicy ogłoszeń.  

2. Niniejszy Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej Organizatora i na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących zasad 

przebiegu Konkursu i oceny zgłoszeń, głos decydujący ma Organizator. 

4. Organizator i partner konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia 

logotypów na materiałach biorących udział w konkursie oraz do 

wykorzystywania i publikacji materiałów zgłoszonych do konkursu w mediach i 

materiałach promocyjnych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia streszczenia projektu na 

platformie do głosowania. 

6. Centrum zapewnia wsparcie merytoryczne dla grup zgłaszających projekt na 

każdym etapie projektu, zaczynając od pisania wniosku a kończąc na etapie 

sprawozdania z projektu. 

7. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź 

zmiany w harmonogramie jego przeprowadzania, które wynikły z przyczyn 

od niego niezależnych. 

 

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 

 

Formularz wniosku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNnQZ-

hNYQRCVxLql3A6qWHT6nNFyzvgjJfsdZTdh55SKucA/viewform?usp=sf_link 

 

 


