Regulamin konkursu internetowego Aktywnie współpracujące miasta –
przyszłość młodego pokolenia

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Konkurs internetowy Aktywnie współpracujące miasta – przyszłość młodego
pokolenia, zwany dalej konkursem, jest organizowany przez Europejski Dom Spotkań
- Fundacja Nowy Staw z siedzibą przy ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 Lublin, adres
e-mali: eds@eds-fundacja.pl oraz Urząd Miasta Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek
1, 33-300 Nowy Sącz, zwanych dalej „Organizatorami”.
2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Aktywnie współpracujące miasta –
aktywne regiony.
§2
Przedmiotem konkursu jest opublikowanie przez uczestnika konkursu publicznego posta
na ścianie portalu społecznościowego Facebook filmiku (maksymalnie 60 sekundowego)
lub zdjęcia opatrzonego komentarzem (maksymalnie 500 znaków) i oznaczenie
go hasztagami #VisitPolandVisitNowySacz #happybirthdayPoland #(nazwa miasta
partnerskiego) np. #NowySacz, w którym znajdzie się wyjaśnienie, dlaczego dana osoba
chce odwiedzić Polskę w 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości i wzmocnić
współpracę swojego miasta z Nowym Sączem.
§3
Celem konkursu jest:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wyłonienie aktywnych, młodych liderów (18-35 lat) z miast europejskich;
zaproszenie aktywnych, młodych liderów na wizytę studyjną do Polski;
promocja 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
promocja Nowego Sącza i miast partnerskich;
wzmocnienie współpracy miedzy Nowym Sączem a jego miastami partnerskimi;
promocja projektu Aktywnie współpracujące miasta – aktywne regiony.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego
polskiej polityki zagranicznej 2018”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

Rozdział II
Przygotowania i przebieg konkursu
§4
1. Konkurs dedykowany jest młodym, aktywnym ludziom w wieku od 18 do 35 lat
z Nowego Sącza i miast partnerskich: Prešov (Preszów), Stará Ľubovňa (Stara
Lubowla), Kiskunhalas, Trakai (Troki), Schwerte, Cтрий (Stryj), Narvik (Narwik).
2. Informacja o konkursie zostanie przesłana do Urzędu Miasta Nowy Sącz, miast
partnerskich Nowego Sącza, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, liderów
społecznych, przedstawicieli startupów, młodych profesjonalistów z obszaru
dyplomacji publicznej z państw V4 i innych państw. Informacja będzie zawierać:
a) zaproszenie do udziału w konkursie;
b) regulamin konkursu.
§5
1. Za zgłoszenie kandydata do konkursu uważa się stworzenie i zamieszczenie na ścianie
własnego profilu na portalu społecznościowym Facebook filmiku (maksymalnie
60 sekundowego) lub zdjęcia opatrzonego odpowiednim komentarzem i hasztagami.
2. Zamieszczony post musi być postem publicznym.
3. Wymagane jest, aby filmik lub zdjęcie umieszczone na portalu społecznościowym
Facebook zostało opatrzony komentarzem (maksymalnie 500 znaków), w którym
znajdzie się wyjaśnienie, dlaczego dana osoba chce odwiedzić Polskę w 100 rocznicę
odzyskania przez nasz kraj niepodległości i wzmocnić współpracę swojego miasta
z Nowym Sączem.
4. Przy
filmiku
lub
zdjęciu
obowiązkowe
jest
dodanie
hasztagów:
#VisitPolandVisitNowySacz
#happybirthdayPoland
#(nazwa
miasta
partnerskiego) np. #NowySacz.
5. Komentarz musi być napisany w języku angielskim.
6. Spośród zgłoszonych prac konkursowych zostanie wyłonionych 30 osób
(25 z zagranicy oraz 5 z Nowego Sącza), których posty osiągną największy zasięg,
tj. największą liczbę polubień lub/i udostępnień. Pod uwagę zostanie wzięte też
pochodzenie z danego miasta (zostanie zaakceptowanych nie więcej niż 5 osób
z danego miasta partnerskiego).
§6
1. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
2. Posty konkursowe można będzie zamieszczać na portalu do 31 sierpnia 2018 roku
włącznie.
3. Data zakończenia konkursu została zmieniona przez Organizatorów na dzień
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31 sierpnia 2018 roku włącznie.
4. O rozstrzygnięciu konkursu decyduje Jury. Decyzja Jury jest
i niepodważalna. Głos decydujący w Jury ma Przewodniczący.

ostateczna

Rozdział III
Jury, organy pomocnicze
§7
Jury konkursu będzie składać się z trzech osób (Przewodniczący Jury oraz dwóch członków
Jury). Jury może obradować w minimum 2 osobowym składzie (w takim wypadku jedną
z dwóch osób jest Przewodniczący Jury).
§8
Jury podejmie decyzję na podstawie zasięgu postów. W przypadku braku rozstrzygnięcia głos
decydujący posiada Przewodniczący Jury. Obrady Jury są tajne. Decyzja zostanie ogłoszona
przez Przewodniczącego Jury. Jury nie musi uzasadniać swojego wyboru.
Rozdział IV
Czas i Miejsce
§9
1. Konkurs rozpocznie się dnia 2 lipca 2018r. za pośrednictwem platformy Facebook
i zakończy się 31 sierpnia 2018r. o godzinie 23:59.
2. Data zakończenia konkursu została zmieniona przez Organizatorów na dzień
31 sierpnia 2018 roku włącznie.
3. W przypadku wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt z Pauliną Haratym,
tel. +48 507 112 228, e-mail: eds@eds-fundacja.pl

Rozdział V
Nagrody
§ 10
1. Udział w wizycie studyjnej w Polsce w dniach 3-7.09.18r. – Nowy Sącz, Krynica
Zdrój. W ramach wizyty uczestnictwo w XIII Forum Ekonomicznym Młodych
Liderów największym międzynarodowym spotkaniu społeczno-ekonomicznym
młodych liderów w Europie.
2. Organizatorzy przewidują zwrot kosztów podróży w kwocie nieprzekraczającej
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1000 PLN.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia
konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion, nazwisk,
zdjęć, informacji o uczestnikach konkursu oraz relacji ze zrealizowanego zadania.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursu bez podania
przyczyny.
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.
5. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za zmiany wynikłe z przyczyn niezależnych
od nich.
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