Konkurs Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2012
Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2012”, zwanego w dalszej
części niniejszego regulaminu Konkursem, jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.
2. Konkurs jest apolityczny.
3. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
4. Celem Konkursu jest przyznanie nagrody kobietom i mężczyznom, którzy w sposób
wyjątkowy przyczynili się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych.
5. Konkurs będzie trwał od 19 września do 31 października 2012 r.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 października 2012 r.
7. Laureaci Konkursu wybierani będą przez Komisję Konkursową, powoływaną przez DFOP.
8. Uczestnikami konkursu mogą być kobiety i mężczyźni w każdym wieku, którzy:
 prowadzą działalność o charakterze społecznym w swoich środowiskach lokalnych
na Dolnym Śląsku;
 są liderami w swoich środowiskach, ale nie muszą funkcjonować w sformalizowanej
organizacji czy działać jedynie na rzecz kobiet i mężczyzn;
 swoim działaniem promują otwartość i tolerancję;
 ich działania są innowacyjne i mogą być powtórzone w innych środowiskach;
 inspirują i angażują do działania innych;
9. Komisja weźmie pod uwagę działania prowadzone w ciągu ostatnich 5 lat. Szczególnie ważne
jest docenienie zaangażowania kobiet i mężczyzn jeszcze nienagrodzonych.
10. Nominacje może nadsyłać każdy, zarówno organizacje jak i osoby indywidualne. Pod uwagę będą
brane tylko zgłoszenia przysłane na właściwie wypełnionym formularzu wraz z opisem
kandydatki/kandydata i krótkim uzasadnieniem wyboru. Formularz jest dostępny na stronie
www.dfop.org.pl. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarządowych, 53–661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5, V piętro, pok. 515 lub ,
jakub.walburg@dfop.org.pl.
11. Uczestnicy konkursu oraz osoby je nominujące zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i
miejscowości zamieszkania w publikacjach związanych z Konkursem, materiałach ogólnych,
materiałach prasowych oraz publikacjach pokonkursowych Dolnośląskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych oraz gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
Konkursu i jego procesu promocji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97r o Ochronie Danych Osobowych,
Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania lub odwołania Konkursu.
13. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
14. W momencie rozstrzygnięcia Konkursu nagrodą jest zasadzone drzewo akacji oraz dębu.
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Wrocław, dnia 19 września 2012 r.

