
REGULAMIN

Konkurs wiedzy o lokalnych NGO

„Wkręć się w NGO”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

Art. 2. Konkurs kierowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich
klas szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników,
uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz szkół zawodowych.

Art. 3. W Konkursie udział mogą wziąć uczniowie ze szkół, które do 15 października 2021
roku prześlą formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1, na adres mailowy:
cio@cio.slupsk.pl /bądź dostarczą go do siedziby Organizatora.

Art. 4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap – szkolny;

2) II etap – subregionalny (powiat słupski, bytowski, lęborski, miasto Słupsk)

Rozdział II

Przebieg konkursu

 

I etap – szkolny

Art. 5. I etap Konkursu odbywa się w szkołach.

Art. 6. Nad prawidłowym przebiegiem I etapu Konkursu czuwa min. dwóch nauczycieli powołanych
przez dyrektora szkoły.

Art. 7. Test I etapu konkursu odbędzie się w każdej szkole tego samego dnia oraz o tej samej
godzinie, tj. 04 listopada 2021 o godz. 10:00.

Art. 8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Uczestnikowi konkursu na każdym jego etapie
przysługuje prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych na czas trwania konkursu. Placówki oświatowe
zobowiązane są do stworzenia równych warunków udziału dla uczestników z
niepełnosprawnością.

Art. 9. Obowiązkiem szkoły jest wskazanie miejsca przeprowadzenia I etapu konkursu uczniom
oraz organizatorowi konkursu.

Art. 10. Etap szkolny podzielony jest na dwie części:

1. Pierwsza część polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 40
pytań zamkniętych. Pytania są przygotowywane przez Organizatora na podstawie
materiałów z zakresem merytorycznym dołączonych do Regulaminu (Załącznik nr 2).

2. Druga część polega na wykonaniu projektu społecznego w grupach (np. zbiórka na cel
charytatywny w szkole) oraz przesłaniu informacji ze zdjęciem i opisem zrealizowanego
projektu wraz z listą uczestników projektu do 25 listopada 2021 roku na adres e-mail
cio@cio.slupsk.pl. Niewykonanie zadania wiąże się z brakiem możliwości udziału w II
etapie.
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Art. 11. Na rozwiązanie testu I etapu konkursu uczestnicy mają 30 minut.

Art. 12. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczestnik może maksymalnie uzyskać 40 punktów. Za
udzielenie prawidłowej odpowiedzi w ramach jednego pytania, uczestnikowi przysługuje jeden
punkt. Za błędną odpowiedź lub jej brak uczestnik nie otrzymuje punktu. Oceny zarówno projektu
społecznego, jak i testów dokonuje trzyosobowa komisja powołana przez Organizatora.

Art. 13. Szkoła jest zobowiązana do przekazania Organizatorowi dokumentacji związanej
z I etapem konkursu (testy) w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu I etapu konkursu.

Art. 14. Do II etapu konkursu zakwalifikują się osoby, które uzyskają przynajmniej 16 punktów i
zrealizują projekt społeczny, o którym mowa w art. 10 ust. 2.

Art. 15. Na zrealizowanie projektu społecznego uczestnicy konkursu mają czas od dnia ogłoszenia
konkursu do 25 listopada 2021 roku.

Art. 16. Po zakończeniu I etapu konkursu trzyosobowa Komisja powołana przez Organizatora
sporządza protokół, w którym w szczególności zamieszcza informacje na temat ilości uczestników,
uzyskanej liczbie punktów oraz listy uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu.

Art. 17. Organizator w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od zakończenia I etapu konkursu,
zamieszcza na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku listę osób, które
pozytywnie przeszły test I etapu konkursu.

Art. 18. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona
nie później niż do dnia 30 listopada po weryfikacji przesłanych informacji o realizacji projektów
społecznych zgodnie z art. 10 ust. 2.

II etap – subregionalny

Art. 19. II etap konkursu odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
Informacja o II etapie konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.

Art. 20. II etap konkursu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zamkniętych
wielokrotnego wyboru. Pytania są przygotowywane przez Organizatora na podstawie materiałów z
zakresem merytorycznym dołączonych do Regulaminu (Załącznik nr 2).

Art. 21. Za prawidłowe rozwiązanie testu, uczestnik może uzyskać 60 punktów. Za pełną
prawidłową odpowiedź (zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi) w ramach jednego
pytania uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za udzielenie niepełnej odpowiedzi, błędnej odpowiedzi,
lub nie udzielenie jej w ogóle uczestnik nie otrzymuje punktu.

Art.   22. Na rozwiązanie testu uczestnik ma 60 minut.

Art. 23. Po zakończeniu II etapu konkursu organizator sporządza protokół, w którym
w szczególności zamieszcza informacje na temat ilości uczestników, uzyskanej liczbie punktów
oraz wybiera Laureatów trzech pierwszych miejsc z największą ilością punktów. W przypadku
jednakowej liczby punktów- pod uwagę będzie brana liczba punktów zdobyta w I etapie konkursu,
jeśli natomiast to nie rozstrzygnie zwycięzców konkursu- przewidziana jest dogrywka w postaci
pytań zadawanych uczestnikom do pierwszej pomyłki.

Art. 24. Organizator ogłosi listę Laureatów na stronie internetowej Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku www.cio.slupsk.pl.

Nagrody

Art. 25. Nagrodami w konkursie za poszczególne miejsca są:
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I miejsce – Hulajnoga elektryczna o szacunkowej wartości 1600 zł brutto

II miejsce – Smartfon o szacunkowej wartości 1500 zł brutto

III miejsce – Rower o szacunkowej wartości 1200 zł brutto

Dodatkowo uczestnicy, którzy zajmą miejsca od IV-X otrzymają Xiaomi Mi band 5

Ochrona danych osobowych

Art. 26. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.
Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.

Art. 27. Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku jako administrator danych osobowych:

1. Spełnia obowiązek informacyjny wobec uczestników na każdym etapie trwania Konkursu.

2. Odpowiada za ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami RODO.

Art. 28. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a po
zakończeniu konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO realizacja obowiązku prawnego
w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

Art. 29. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie podczas trwania Konkursu.

Art. 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzeń lub odwołania ich z
uzasadnionych, ważnych powodów, np. siła wyższa, bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator
nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej rekompensaty.

Art. 31. Siedzibą Organizatora jest:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
ul. Sienkiewicza 19

76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl

www.cio.slupsk.pl
tel. 59 840 29 20
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