REGULAMIN KONKURSU
NA ZORGANIZOWANIE
EUROPEJSKIEGO DNIA SĄSIADA
§1
Organizatorem konkursu na zorganizowanie Europejskiego Dnia Sąsiada, zwanego
dalej Konkursem, jest Poseł na Sejm IX kadencji Robert Obaz. Cele Konkursu to:
1.
Integracja rodzin z osiedli ze społecznością lokalną w oparciu o zasadę partnerstwa i
dialogu społecznego.
2.
Zainspirowanie lokalnych, osiedlowych społeczności do podejmowania wspólnych
działań o wymiarze lokalnym.
3.
Budowanie pozytywnego wizerunku integracji społeczności lokalnej jako przejawu
aktywnej formy działań angażujących rodziny w celu realizowania wyznaczanych wspólnie
celów na rzecz najbliższego otoczenia i wspierania postaw obywatelskich.
4.
Poprzez wspólne angażowania się w projekty o charakterze lokalnym promowany jest
w najbliższym otoczeniu rodziny wolontariat jako przejaw pozytywnych postaw społecznych.
5.
Promowane są nowe metody spędzania wolnego czasu z rodziną oparte o gry i zabawy
o charakterze integracyjnym.
6.
Wpisanie Dnia Sąsiada jako imprezy cyklicznej, która po przez swój pozytywny
charakter mobilizujący w sferze społecznej przyczynia się do wzmocnienia więzi wśród
społeczności lokalnej.
§2
Pięć zwycięskich projektów, po dostarczeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o
dofinansowanie (zał. nr 1), otrzyma jednorazowe dofinansowanie na realizację wspólnego
projektu w kwocie 200 zł.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby powyżej 18 roku życia mieszkający na terenie
okręgu wyborczego do Sejmu numer 1.
Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zorganizować Dzień Sąsiada, udokumentować
wydarzenie oraz stworzyć inicjatywę, która będzie służyła lokalnemu społeczeństwu.
2. Wydarzenie powinno być udokumentowane w formie fotograficznej lub filmowej.
3. Dołączony do zdjęć lub filmu z wydarzenia powinien być opis pisemny przedsięwzięcia i
zrealizowanych w jego ramach zadań oraz osiągniętych efektów.

4. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej
oraz opisowej wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie (zał. nr 1), kartą
zgłoszeniową (zał. nr 2) oraz projektem inicjatywy.
5. W przypadku nieczytelnych danych, dokumenty zostaną automatycznie zdyskwalifikowane
przez Komisję.

§4
Termin organizacji wydarzenia i warunki dostarczenia dokumentów
1. Dzień Sąsiada należy zorganizować między 22 maja a 13 czerwca 2021 r.
2. Termin dostarczenia dokumentów upływa 25 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu do
Biura Poselskiego Roberta Obaza).
3. Dokumentację fotograficzną oraz opisową wraz z wnioskiem o dofinansowanie, kartą
zgłoszeniową i projektem inicjatywy należy przesłać elektroniczne na adres e-mailowy
Organizatora:
obazwsejmie@gmail.com
lub listownie na nośniku cd/dvd
lub złożyć osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza ( ul. Klonowica 2/10, 58-500 Jelenia
Góra).
4. Maksymalny termin realizacji planowanej inicjatywy, która będzie dofinansowana to 30
września 2021 r.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych dokumentów.

§5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 czerwca 2021 r., a wyniki zostaną przesłane do
uczestników konkursu na odpowiedni adres e-mailowy.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Dokumenty niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wyłoni pięć zwycięskich projektów,
które otrzymają dofinansowanie.

7. Dofinansowanie przekazywane jest na konto bankowe wskazane we wniosku o
dofinansowanie.
8. Dofinansowanie rozliczane jest na podstawie przedstawionych rachunków oraz faktur.
9. W celu rozliczenia dofinansowania laureat konkursu zobowiązany jest do dostarczenia
powyższych dokumentów księgowych na adres Biura Poselskiego Roberta Obaza (ul.
Klonowica 2/10, 58-500 Jelenia Góra).
§6
Ustalenia dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach społecznościowych zdjęć
nadesłanych w ramach zgłoszenia do Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są
przedmiotem Konkursu. Celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrujący się w
Konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.)
6. W Uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści
regulaminu w trakcie trwania konkursu.

