Regulamin Projektu ,,Pramerica Moc Działania”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.

Niniejszy regulamin dalej zwany: ,,Regulaminem” określa zasady projektu ,,Pramerica Moc
Działania” dalej zwanego ,,Projektem”

2.

Regulamin określa w szczególności zasady przystąpienia do Projektu, jego realizacji, a także
kryteria oceny zgłoszeń.

3.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkół Ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli
i opiekunów. Celem Projektu jest promocja i wzmacnianie postaw społecznych wśród
młodzieży.

4.

Projekt odbywać będzie się od 1 września 2017 roku do 30 maja 2018 roku.

5.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator – Fundacja Pramerica z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 , 00-854
Warszawa
b) Partner Tytularny – Pramerica Życie TUiR SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17,
00-854 Warszawa
c) Partner Merytoryczny – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 1/1, 02-504 Warszawa
d) Uczestnik – osoba, która spełnia wymagania przewidziane w Regulaminie, dokonała
prawidłowego zgłoszenia do Projektu i została do niego zakwalifikowana w trybie wskazanym
w Regulaminie.
e) Medaliści – Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego Etapu Konkursu.
f) Zwycięzcy – Dwóch srebrnych Medalistów wybranych przez Kapitułę Projektu na podstawie
niniejszego Regulaminu.
g) Formularz zgłoszeniowy – informacje o osobie zgłaszającej się, w tym jej dane osobowe oraz
ankieta przygotowana przez Organizatora znajdująca się na stronie www.mocdzialania.pl

zawierająca pytania otwarte, które podlegać będą ocenie przez Kapitułę Projektu, na
podstawie których dokonany zostanie wybór Uczestników do II Etapu Projektu.
h) Szkoła Ponadpodstawowa – Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa.
i) Kapituła projektowa – w skład kapituły wchodzą pracownicy i współpracownicy Partnera
Tytularnego, zarząd Organizatora, przedstawiciele Partnera Merytorycznego, a także
wolontariusze i przedstawiciele patronów wskazani przez Organizatora.

Rozdział 2
Uczestnictwo w Projekcie
1.

W Projekcie może wziąć udział osoba która ukończyła 13 rok życia, jest uczniem Szkoły
Ponadpodstawowej dalej zwanej ,,Szkołą” ,uzyskała rekomendację swojej Szkoły, mieszka na
terytorium Polski oraz spełnia wszystkie postanowienia i warunki wynikające z Regulaminu.

2.

W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Partnera
Tytularnego oraz Partnera Merytorycznego Projektu, a także osoby bezpośrednio związane
z organizacją i przebiegiem Projektu.

3.

Każda Szkoła może rekomendować maksymalnie dwie osoby do uczestnictwa w Projekcie.

4.

Celem wzięcia udziału w Projekcie należy:
a) Zapoznać się z Regulaminem
b) Spełnić wszystkie kryteria wymagane w Regulaminie
c) Uzyskać rekomendację swojej Szkoły
d) Prawidłowo wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy do dnia 30 listopada 2017 roku.

Rozdział 3
Etapy Projektu
Etap I
1.

Kapituła Projektu wybierze spośród wszystkich osób, które uzyskały rekomendację swojej Szkoły
i nadesłały prawidłowo uzupełniony Formularz zgłoszeniowy 12 osób, które wezmą udział w II
Etapie Konkursu.

2.

Kapituła Projektu swojego wyboru dokona na podstawie oceny Formularza Zgłoszeniowego.

3.

Kryterium oceny Formularza Zgłoszeniowego, a co za tym idzie wyboru Uczestnika do II Etapu
Projektu są: otwartość do dokonywania zmian, inwencja twórcza, przedsiębiorcza postawa,
zaangażowanie, a także świadomość wpływu własnych działań zarówno na samorozwój, jak
i zmiany w społeczności lokalnej.

Etap II
1.

Podczas drugiego Etapu Projektu spośród zakwalifikowanych Uczestników wyłonieni zostaną
Medaliści oraz Zwycięzcy Projektu. Etap II polega na analizie wybranych zgłoszeń,
przeprowadzeniu przez Kapituła Projektu rozmowy telefonicznej lub rozmowy bezpośredniej w
celu dokonania wyboru Medalistów oraz Zwycięzców.

2.

Kryterium wyboru Medalistów oraz Zwycięzców są: wyróżniające się i ponadprzeciętne postawy,
odwaga w działaniu i efektywność podejmowanych inicjatyw.

3.

Wszyscy Uczestnicy zakwalifikowani do Etapu II otrzymają specjalne zaproszenie do
uczestnictwa w uroczystej Gali Nagród, która odbędzie się 22 marca 2018 roku w Hotelu Westin
w Warszawie. Zaproszenie obejmować będzie także zaproszenie dla dwóch opiekunów
Uczestnika oraz przedstawiciela Szkoły, która rekomendowała danego Uczestnika. Koszty
uczestnictwa w Gali oraz koszty dojazdu na Galę pokrywa Organizator.

4.

Szczegółowy wykaz kosztów określonych w ust.3 powyżej , które pokrywa Organizator wraz z ich
wysokością zostanie przekazany Uczestnikom na 14 dni przed dniem rozpoczęcia Gali.

5.

Podczas Gali spośród Uczestników zakwalifikowanych do II Etapu ogłoszonych zostanie 6
brązowych oraz 6 srebrnych Medalistów.

6.

Ponadto spośród srebrnych Medalistów ogłoszonych zostanie dwóch złotych Medalistów –
Zwycięzców Projektu
Rozdział 4
Nagrody dla Medalistów

1.

Brązowi Medaliści otrzymają:
a) Brązowy Medal;
b) Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;
c) Nagrodę Rzeczową do równowartości 300 zł;
d) Certyfikat Uczestnictwa dla Szkoły, którą reprezentują.

2.

Srebrni Medaliści otrzymają:
a)
b)
c)
d)

3.

Srebrny Medal;
Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;
Nagrodę Rzeczową do równowartości 500 zł;
Certyfikat Uczestnictwa dla Szkoły, którą reprezentują.

Złoci Medaliści – Zwycięzcy Projektu otrzymają:
a) Złoty Medal;
b) Indywidualny Certyfikat uczestnictwa w Projekcie;

c) Nagrodę w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na pomoc wybranej Organizacji Pożytku
Publicznego;
d) Puchar dla Szkoły, którą reprezentują;
e) Specjalne zaproszenie na uroczystą Galę Międzynarodową, która odbędzie się Waszyngtonie
w maju 2018 roku. Koszty uczestnictwa Zwycięzców w Gali Międzynarodowej oraz koszty
transportu Zwycięzców na Galę Międzynarodową pokrywa Organizator. Szczegółowy wykaz
kosztów, które pokrywa organizator wraz z ich wysokością zostanie przesłany Zwycięzcom,
na 21 dni przed dniem rozpoczęcia Gali Międzynarodowej.
4.

Nagrody nie podlegają jakiejkolwiek wymianie na inne świadczenia.

5.

Za wydanie Nagród odpowiada Organizator.
Rozdział 7
Przetwarzanie danych osobowych

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Projektem, w tym
z poszczególnymi Etapami Projektu jest Organizator – Fundacja Pramerica z siedzibą
w Warszawie.

2.

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, w celu przeprowadzenia Projektu w zakresie
wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym.

3.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.

Organizator może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych
danych osobowych Uczestnika w celach związanym z przeprowadzeniem Projektu.

5.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa
w Projekcie podanie Danych Osobowych Uczestnika jest niezbędne do przystąpienia przez
niego do Projektu.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy
obowiązującego prawa.

2.

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 oraz
na stronie internetowej www.mocdzialania.pl

3.

Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub
zmiany terminu przeprowadzenia Projektu z ważnych powodów.

4.

Reklamacje związane z przebiegiem Projektu należy kierować do Prezes Zarządu Organizatora
drogą mailową: malgorzata.moranska@pramerica.pl.

5.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od jej
otrzymania. Uczestnik Projektu zostanie poinformowany o wynikach postępowania
reklamacyjnego mailem.

6.

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2017 roku.

