Projekt „Pomóż wystartowad niepełnosprawnym”
jest współfinansowany przez
Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN KONKURSU
„Przełamujemy bariery – dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”
organizowanego przez
Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu
„Pomóż wystartowad niepełnosprawnym”
współfinansowanego przez Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Przełamujemy bariery
– dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych” zwany dalej „konkursem” oraz warunki
i zasady uczestnictwa w nim.
§2
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 51/55, zwana dalej „Organizatorem”.
§3
Celem konkursu jest:
 promocja projektów, inicjatyw i działao skierowanych do niepełnosprawnych
mieszkaoców gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich do 25 tys. mieszkaoców
 promocja lokalnych strategii i nowoczesnych metod działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, realizowanych w ww. gminach, których celem jest aktywizacja
społeczna i (lub) zawodowa osób niepełnosprawnych
 upowszechnianie wśród przedstawicieli samorządów gminnych oraz instytucji
i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych wiedzy na temat
nowoczesnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych
§4
W konkursie udział wziąd mogą wszystkie podmioty, które organizowały/ organizują projekt/
inicjatywę/ działanie na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz które prowadzą
działalnośd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich
do 25 tys. mieszkaoców, np.:
 Samorządy
 E-centra (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu)
 Organizacje pozarządowe
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Instytucje rynku pracy i pomocy społecznej
Biblioteki
Centra Kultury
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Formalne i nieformalne grupy działania
§5

Udział w konkursie jest bezpłatny.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.

2.

3.

4.

§6
Zgłoszenia projektu/ inicjatywy/ działania do konkursu może nadesład zarówno osoba
fizyczna, jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, należąca do katalogu podmiotów wymienionych w § 4.
Zgłoszone do konkursu projekty/ inicjatywy/ działania mogą byd zakooczone lub
w trakcie realizacji, przy czym stopieo ich realizacji na dzieo zgłoszenia do konkursu musi
wynosid co najmniej 50% postępu.
Uczestnicy mogą zgłaszad do konkursu więcej niż jeden projekt/ inicjatywę/ działanie.
Każdy projekt/ inicjatywa/ działanie jest zgłaszany odrębnie i podlega indywidualnej
ocenie. Dla każdego projektu należy wypełnid odrębny formularz zgłoszenia do konkursu.
W konkursie nie mogą brad udziału podmioty, w których organach kierowniczych lub
zarządczych zasiadają pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Fundacji Pomocy
Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.
III. WARUNKI KONKURSU

§7
1. Do konkursu mogą zostad zgłoszone projekty/ inicjatywy/ działania skierowane do osób
niepełnosprawnych. Celem projektu/ inicjatywy/ działania powinna byd aktywizacja
społeczna i (lub) zawodowa niepełnosprawnych mieszkaoców danej gminy.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie następujących dokumentów:
1) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do konkursu stanowiącego
załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, który można pobrad ze strony internetowej
Organizatora – www.fpmiinr.org.pl, którego elementem jest opis projektu (max.
9 tys. znaków (liczba znaków razem ze spacjami), zawierającego następujące
informacje:
a) Nazwę projektu/ inicjatywy/ działania
b) Krótką charakterystykę gminy w jakiej realizowany jest projekt/ inicjatywa/
działanie
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c) Czas trwania projektu/ inicjatywy/ działania (lub informacja, że działanie ma
charakter ciągły).
d) Krótką charakterystykę partnerów projektu/ inicjatywy/ działania (jeżeli dotyczy)
e) Cele projektu/ inicjatywy/ działania oraz sposób zdiagnozowania potrzeb grupy
docelowej
f) Charakterystykę grupy, do której skierowany jest projekt/ inicjatywa/ działanie
(m.in. liczba osób)
g) Opis podejmowanych działao
h) Innowacyjnośd projektu/ inicjatywy/ działania
i) Zastosowanie technologii komputerowych w procesie aktywizacyjnym
j) Efekty realizacji projektu i ich trwałośd - w tym uwzględnienie opinii uczestników
projektu
k) Wartośd projektu/ inicjatywy/ działania (jeśli na realizację projektu/inicjatywy
zostało pozyskane dofinansowanie)
l) Zastosowane rozwiązania w zakresie komunikacji, w tym podjęte działania
informacyjno – promocyjne
m) Historie minimum dwóch uczestników projektu
2) Inne materiały prezentujące projekt (prosimy o załączenie minimum dwóch
materiałów): materiałów prezentujących projekt, których dobór należy do decyzji
uczestników konkursu (np. zdjęcia, filmy, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje,
plakaty, przykładowe przedmioty wytworzone przez uczestników projektu).
3) których dobór należy do decyzji uczestników konkursu (np. zdjęcia, opinie
uczestników, filmy, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje, plakaty, przykładowe
przedmioty wytworzone przez uczestników projektu).
3. Kompletne zgłoszenie należy składad osobiście lub przesład pocztą albo przesyłką kurierską
w godzinach pracy Fundacji tj. 9.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 16 listopada 2011 r.
na adres Organizatora: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, lub mailem na adres:
konkurs@idn.org.pl z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki”.
4. Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca materiały
wymienione w ust. 2 zostanie nadana albo dostarczona pod wyżej wskazany adres do dnia
16 listopada 2011 r.
5. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzona data nadania
przesyłki. Wszelkie zgłoszenia dokonane 16 listopada 2011 r. nie będą rozpatrywane.
6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
7. W przypadku składania wniosku do konkursu drogą pocztową lub kurierem Organizator
przyjmuje prace w formie papierowej oraz zapisane w wersji elektronicznej na nośniku CD
bądź DVD wraz z dodatkowymi materiałami. Formularz zgłoszenia do konkursu powinien
zostad przesłany w wersji wydrukowanej i podpisanej oraz zapisany w wersji .doc lub .rtf na
płycie CD lub DVD. W przypadku wysyłania zgłoszenia mailem, formularz zgłoszeniowy
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powinien byd wydrukowany, podpisany i zeskanowany do PDF-a (i przesłany w jednym
pliku). Materiały dodatkowe nie mogą przekroczyd 5 MB.
8. Uczestnik konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszenia jednocześnie składa
niniejsze oświadczenia woli:
1) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów;
2) wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez Organizatora bez ograniczeo co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach
eksploatacji:
 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak
i pojedynczych elementach drukiem
 publikowanie i zwielokrotnianie w przyjętej wersji zwartej oraz w pojedynczych
elementach w lokalnych i ogólnodostępnych sieciach elektronicznych
 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak
i pojedynczych elementach we wszelkich drukach związanych z akcjami
komunikacyjnymi i o charakterze ogólnym i kierunkowym
 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak
i pojedynczych elementach w reklamie wielkoformatowej, szczególnie na plakatach,
afiszach, billboardach i tym podobnych formach prezentacji
 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak
i pojedynczych elementach we wszelkich formach o charakterze wystawienniczoreprezentacyjnym
 publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak
i pojedynczych elementach podczas imprez sponsorowanych oraz imprez
o charakterze ogólnodostępnym
3) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora poprawek, weryfikacji, aktualizacji
i modyfikacji przekazanych materiałów;
4) wyraża zgodę, aby Organizator wykonywał zależne prawa autorskie wobec przekazanych
materiałów;
5) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora danych osobowych:
imienia i nazwiska osoby lub osób reprezentujących podmiot oraz nazwy, adresu, telefonu,
adresu e-mail projektodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
6) posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych
materiałach, na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora w całości i fragmentach,
wraz z późniejszymi zmianami - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
9. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
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IV. KRYTERIA OCENY
§8
1. Ocena zgłoszonych projektów będzie dokonana przez Jury w składzie określonym przez
Organizatora.
2. W skład Jury wejdą m.in.: przedstawiciele Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo.
§9
1. Ocena projektów zgłoszonych do konkursu będzie dokonywana według następujących
kryteriów:
Kryterium
Maksymalna ilośd punktów
Jakośd projektu/ inicjatywy/ działania
60
Kompleksowośd zaoferowanego wsparcia
10
Trafnośd doboru form wsparcia względem grupy docelowej
10
Efekty realizacji projektu/ inicjatywy/ działania i ich trwałośd,
w szczególności rzeczywiste zmiany z punktu widzenia
uczestników i projektu/ inicjatywy/ działania
30
Innowacyjnośd inicjatywy
10
Zastosowanie technologii komputerowych w procesie
aktywizacyjnym
10
Zastosowanie rozwiązao w zakresie komunikacji, w tym
podjęte działania informacyjno - promocyjne
20
RAZEM
150

§ 10
Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeo, które nie spełniają warunków określonych w §
6 i 7 niniejszego regulaminu, a także nie uwzględni w konkursie materiałów posiadających
wady, np. złą jakośd zdjęcia lub uszkodzenia wynikłe z przyczyn zależnych od zgłaszającego,
np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Powyższe zgłoszenia oraz materiały nie
będą zwracane.
V. NAGRODY
§ 11
1. Spośród nadesłanych projektów Jury dokona ich oceny i przyzna I, II oraz III miejsce dla
projektów/ inicjatyw/ działao, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału miejsc oraz do niewyłonienia
laureatów w zależności od jakości nadesłanych prac konkursowych.
3. Pula nagród w konkursie wynosi 2500 zł. Nagrodami w konkursie są:
 za zajęcie 1 miejsca – laptop
 za zajęcie 2 i 3 miejsca – aparaty cyfrowe
Nagrodę na własnośd otrzyma personalnie osoba odpowiedzialna za realizację projektu/
inicjatywy/ działania. Ponadto podmiot wyróżniony miejscem od pierwszego do trzeciego
otrzyma dyplom i tytuł „Dobra praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych”. Dyplom wraz
z podziękowaniem przekazany zostanie również władzom samorządowym, na terenie
których działa dany podmiot.
4. Projekty/ inicjatywy/ działania, którym zostanie przyznany tytuł „Dobra praktyka na rzecz
osób niepełnosprawnych” zostaną dodatkowo zaprezentowane w publikacji wydanej przez
Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, a także będą
przedstawione na stronie internetowej www.fpmiinr.org.pl.
5. Ostateczna liczba projektów/ inicjatyw/ działao, którym zostanie przyznany tytuł „Dobra
praktyka na rzecz osób niepełnosprawnych” może ulec zmianie i pozostaje do wyłącznej
decyzji Jury.
6. Decyzja Jury odnośnie oceny projektów/ inicjatyw/ działao oraz przyznania nagród jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub
któregokolwiek z członków Jury, po lub przed przyznaniem przez Jury nagrody wskazanej w
niniejszym regulaminie, informacji, że nagrodzony projekt/ inicjatywa/ działanie zawiera
materiały stanowiące plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza przepisy prawa lub
postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorowi lub – na mocy jego decyzji – Jury,
przysługuje prawo do:
 wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia
wątpliwości
 odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu
i przekazania jej na rzecz innego uczestnika
 podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w konkursie
 w przypadku nagród już przyznanych – odebrania przyznanej nagrody
W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
późn. zm.).
7. Jury dokona oceny projektów oraz ogłosi wyniki w terminie do 30 listopada 2011 roku.
8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagrody
do 30 listopada 2011 roku.
9. Prawo Laureata konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek
z nagród określonych niniejszym regulaminem jest niezbywalne.
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10. Realizacja zobowiązania Organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi w ciągu
siedmiu miesięcy od dnia wręczenia nagrody.
11. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego działania Poczty
Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie.
§ 12
1. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie będzie mógł odebrad nagrody (oraz dyplomu)
podczas uroczystości wręczenia nagród, nagroda będzie do odebrania w siedzibie Fundacji
Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w terminie do 30 grudnia
2011 roku.
2. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w ust. 1 Laureat konkursu
traci prawo do przyznanej nagrody.
3. W przypadku zmiany adresu wskazanego w formularzu zgłoszenia, uczestnik konkursu
powinien niezwłocznie zawiadomid o tym fakcie Organizatorów na piśmie, podając nowy
adres. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty wskazanej w § 11 ust. 8
niniejszego regulaminu, może spowodowad utratę nagrody, w zależności od decyzji
Organizatora.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z laureatami konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
3. Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranych
w niniejszym Konkursie.
4. Regulamin Konkursu w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników
konkursu pod adresem Organizatora, wskazanym w § 2 niniejszego regulaminu oraz na
stronie internetowej www.fpmiinr.org.pl.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Załączniki: Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
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