
 
Regulamin konkursu na najciekawsze inicjatywy w ramach projektu 

„Młodzież e-aktywna” 

 

I. Informacje podstawowe 

 

1. Adresatami konkursu są społeczności szkół w województwie świętokrzyskim: I LO im. S. 

Żeromskiego w Kielcach, ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego 

w Jędrzejowie (uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice), zwane dalej Społecznością szkolną. 

2. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, 

którego siedziba mieści się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 6 (zwane dalej EPI, zwane 

Organizatorem Konkursu). 

3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Młodzież e-aktywna” współfinansowanego 

w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+”. Głównym celem Projektu jest promowanie 

aktywnego udziału osób młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie młodym osobom 

przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego 

obywatelstwa i partycypacji w życiu społecznym. 

 

II. Przedmiot konkursu 

 

4. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektów służących rozwojowi szkoły przez grupy 

inicjatywne z danej szkoły, w następujących obszarach: edukacja, wydarzenie sportowe i kulturalne, 

wsparcie infrastrukturalne (doposażenie placówki w sprzęt edukacyjny i metodyczny) oraz inne 

dotyczące społeczności szkolnej, zwane dalej Projektami. 

5. Celem konkursu jest pobudzenie społeczności szkolnych do czynnego udziału w życiu szkoły, 

a także promowanie odpowiedzialności ekonomicznej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

6. Postanowienia ogólne: 

1) W konkursie mogą brać udział 3-6 osobowe grupy inicjatywne (uczniowie) zwane dalej Grupą 

inicjatywną. 

2) Projekt musi mieć charakter otwarty - ogólnodostępny dla wszystkich członków Społeczności 

szkolnej. 

3) Uczestnictwo w Projekcie członków Grup inicjatywnych a także osób zaangażowanych 

w realizację nagrodzonych Projektów traktuje się jako wkład społeczny - wolontariat. Każdy 

wolontariusz zobowiązany jest do podpisania umowy i prowadzenia karty aktywności 

wolontariusza. 

4) Realizacja Projektu musi zostać zakończona do dnia 31 maja 2019 r. 

5) W przypadku, gdy Grupa inicjatywna nie wywiązuje się z obowiązków, nie dotrzymuje terminów, 

nie zachowuje się fair play w stosunku do innych Grup oraz szkół biorących udział w Projekcie 

„Młodzież e-aktywna”, łamie regulamin szkoły, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 

odsunięcia jej od udziału w konkursie. 

  



 
III. Procedura rekrutacji 

 

7. Projekty należy składać na formularzach zgłoszeniowych (zwane dalej Formularzami) dostępnych 

na stronie internetowej www.mea.mlodziez.com.pl lub w siedzibie EPI w terminach: 

 Jędrzejów do 12.02.2019 r. 

 Kielce do 7.02.2019 r. 

 Starachowice do 11.02.2019 r. 

Formularz powinien zostać przesłany drogą mailową na adres: aga.tercz@epi.org.pl 

8. Pula środków na realizację Projektów dla każdej szkoły wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).  

1) Minimalna wartość Projektu wynosi 300,00 zł (trzysta złotych). 

2) Do realizacji w każdej szkole zostaną wybrane co najmniej 2 Projekty z największą liczbą 

głosów na podstawie listy rankingowej. 

3) Projekty będą dofinansowywane zgodnie z kolejnością na liście rankingowej każdej szkoły, do 

wyczerpania puli. 

4) W przypadku, gdy ostatni z Projektów będzie tylko częściowo mieścił się w puli, również 

zostanie on przekazany do dofinansowania. W takim przypadku, aby pula środków nie 

przekroczyła 1 000 zł (jednego tysiąca złotych), decyzję o podziale środków pomiędzy wszystkie 

wyłonione Projekty podejmą wspólnie w drodze dyskusji ich autorzy. W przypadku braku 

porozumienia o podziale środków zadecyduje Organizator Konkursu. 

9. ZSP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie dysponuje dodatkową pulą środków w wysokości 

1 000,00 zł, co daje łącznie 2000,00 zł do rozdysponowania w ramach szkolnego budżetu 

partycypacyjnego. Środki pochodzą z Rady Rodziców ZSP nr 1. 

10. ZSZ nr 2 w Starachowicach - pula środków może zostać zwiększona, jeżeli Dyrekcja uzna 

zgłoszoną inicjatywę za ważną dla Szkoły i wartą realizacji. 
 

Przykład rozdysponowania środków:  
 

Lista rankingowa 
 

Lp. Tytuł projektu Liczba głosów Wartość projektu Dofinansowanie 

(TAK/NIE) 

1 Projekt A 230 600,00 TAK 

2 Projekt B 215 300,00 TAK 

3 Projekt C 189 300,00 TAK 

4 Projekt D 160 200,00 NIE 

5 Projekt E 116 300,00 NIE 

6 Projekt F 56 350,00 NIE 

 

Zakładamy pulę środków w wysokości 1 000,00 PLN. W tym przypadku do realizacji zostaną 

wyłonione Projekty: A, B, C. Pierwsze 2 Projekty z listy rankingowej nie wyczerpują w pełni puli 

środków, w związku z czym również 3 Projekt zostaje uwzględniony. Łącza wartość Projektów A, 

B, C wynosi 1200 zł, w związku z czym autorzy Projektów w terminie 7 dni od dnia głosowania 

zobowiązani zostaną w drodze wspólnego dialogu do podziału dostępnych środków pomiędzy 

poszczególne wyłonione Projekty. 



 
 

11. Ocena formalna: 

Oceny formalnej dokonają przedstawiciele Organizatora Konkursu - coach oraz opiekun z danej 

szkoły. Dopuszcza się możliwość uzupełniania Formularza, w przypadku uchybienia formalnego, 

jednak nie później niż 3 dni po otrzymaniu wezwania do uzupełniania.  

Podczas oceny formalnej brana będzie pod uwagę m.in. zgodność Projektu z regulaminem/statutem 

szkoły, w której będzie realizowany.  

12. Wyłonienie zwycięzców Konkursu: 

Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w drodze głosownia uczniów danej szkoły. Każdy uczeń 

będzie miał możliwość oddania głosu w dniu głosowania zorganizowanego na terenie danej szkoły. 

13. Głosowanie zostanie poprzedzone: 

1) prezentacją wszystkich Projektów podczas szkolnej konferencji. Prezentacje obywać się będą 

w oparciu o następujące zasady: jednakowy schemat prezentacji multimedialnej (określony 

przez Organizatora Konkursu) oraz jednakowy maksymalny czas trwania prezentacji dla 

wszystkich przedstawianych pomysłów. W prezentacjach udział wezmą eksperci zewnętrzni - 

decydenci i społecznicy, którzy będą mogli odnieść się do zaprezentowanych projektów, dać 

wskazówki dotyczące zmian w projektach. Terminy szkolnych konferencji: Kielce: 11.02.2019 

r., Starachowice: 15.02.2019 r., Jędrzejów: 18.02.2019 r., 

2) udoskonaleniem projektu - po spotkaniu z decydentami młodzież z Grupy inicjatywnej będzie 

mogła nanieść poprawki (w ciągu 3 dni od spotkania) i ponownie przesłać formularz, 

3) tygodniową kampanią promującą poszczególne Projekty (po ich ostatecznym zatwierdzeniu), 

prowadzoną przez Grupy inicjatywne. 

14. W przypadku rezygnacji autorów zwycięskich Projektów z podjęcia ich realizacji, środki te wrócą do 

puli i umożliwią realizację kolejnego/kolejnych Projektów. 

 

 IV. Nagrody 

 

15. Nagrody: 

1) Nagrodą główną jest sfinansowanie i merytoryczna pomoc w realizacji zwycięskich Projektu  

w danej szkole. 

2) Środki pieniężne stanowiące nagrodę w Konkursie nie mogą być przeznaczone na 

wynagrodzenia dla osób realizujących Projekt. 

3) Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków nastąpi do 14 dni od dnia głosowania. 

 

V. Postanowienia końcowe 

 

16. Organizator Konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie. 

17. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

18. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 


