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§ 1. ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu na najpiękniejszą prezentację zwanego w niniejszym Regulaminie 

Konkursem jest Stowarzyszenie MEDIA DIZAJN z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 90,  

70-482 w Szczecinie zwanym dalej w niniejszym regulaminie Organizatorem. 

2. Konkurs odbędzie się podczas XVIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych 

„POD PLATANAMI” zwanego w niniejszym Regulaminie Imprezą w dniu 19 maja 2019 r.  

w godzinach 12:00-15:00. 

3. Miejscem Konkursu jest teren Jasnych Błoni im. Jana Pawła II w Szczecinie ograniczony 
ulicami: Karola Szymanowskiego, Michała Ogińskiego, Stefana Moniuszki, Piotra Skargi.  

 
§ 2. CEL KONKURSU 
 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej organizacji pozarządowej zwanej  
w niniejszym Regulaminie Organizacją, będącej uczestnikiem XVIII Szczecińskiego Spotkania 
Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI” w dniu 19 maja 2019 r. – która ma 
najatrakcyjniejsze stoisko prezentacyjne, prowadzi ciekawą kampanię promocyjną swojej 
działalności społecznej oraz aktywnie uczestniczy w Imprezie. 

 
§ 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Udział Organizacji w Imprezie jest równoznaczny z: 
 akceptacją Regulaminu na najpiękniejszą prezentację podczas XVIII Szczecińskiego 

Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”, 
 wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych organizacji, w celu 

opublikowania przez Organizatora, na miejskich stronach www/portalach 
społecznościowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin,  
w mediach, wizerunku uczestników oraz zwycięzców Konkursu. 

 
§ 4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 

1. Do przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Jury Konkursowe, zwane dalej  
w niniejszym Regulaminem Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele szczecińskiego 
sektora pozarządowego, Urzędu Miasta Szczecin oraz mediów.  

2. W czasie trwania Imprezy każdy z członków Jury w godzinach 12:00-15:00 odwiedzi stoiska 
prezentacyjne Organizacji. 

3. Konkurs będzie polegał na wyborze przez każdego z członka Jury 5 najbardziej atrakcyjnych 
stoisk spośród wszystkich prezentujących się organizacji. 

4. Oceny 5 najatrakcyjniejszych stoisk (w skali od 1 do 5), członkowie Jury dokonują punktowo 
w oparciu o karty ocen. 

5. Oddając swój głos członkowie Jury biorą pod uwagę następujące kryteria: 
 wizualne przygotowanie i atrakcyjność stanowiska, 
 gotowość Organizacji do udzielenia informacji nt. swojej działalności, 
 aktywność Organizacji podczas Imprezy (w tym przygotowanie dodatkowych atrakcji 

dla odwiedzających, np. warsztatów, happeningów itp.), 
 stopień wykorzystania spójnej identyfikacji wizualnej Organizacji (w tym dostępność 

folderów / ulotek, oznaczenie stosika itp.) 
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6. Głosowanie odbywa się anonimowo. 
7. Wypełnione karty ocen członkowie Jury przekazują Organizatorowi. 

 
§ 5. SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU  
 

1. Zliczenie punktów z kart ocen odbywa się przez Komisję, w skład której wchodzi dwóch 
przedstawicieli Organizatora Konkursu. 

2. Komisja wskaże 5 Organizacji, które otrzymały największą liczbę punktów. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu Imprezy, 19 maja 2019 r. o godz. 17:00 na 

scenie głównej. 
 

§ 6. NAGRODY PRZYZNAWANE W KONKURSIE 
 

1. Dla Organizacji, które otrzymają największą liczbę punktów zostanie przyznana 1 nagroda 
główna i 4 wyróżnienia: 

 nagroda główna: bon zakupowy o wartości 800,00 zł, 

 wyróżnienie: bon zakupowy o wartości 300,00 zł 

2. Wręczenie nagród Organizacjom nastąpi w dniu Imprezy, 19 maja 2019 r. o godz. 17:00 na 

scenie głównej. 

3. Odbiór nagród potwierdzony zostanie protokolarnym odbiorem, podpisanym przez 

przedstawicieli uprawnionych do reprezentacji Organizacji oraz przedstawiciela Organizatora 

Konkursu. 

4. Organizacje nieobecne w momencie wręczania nagród mogą odebrać nagrody w siedzibie 

Organizatora przy al. Wojska Polskiego 90 w terminie do 30 czerwca 2019 r.  

5. Nagrody nieodebrane w terminie wskazanym w pkt 4 zostaną przekazane do placówek 

wyznaczonych przez Organizatora Konkursu.  

 
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Regulamin konkursu na najpiękniejszą prezentację podczas XVIII Szczecińskiego Spotkania 
Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”, będzie dostępny: 

 w siedzibie Organizatora Konkursu, o którym mowa w §1 pkt 1, 

 na terenie Imprezy w dniu 19 maja 2019 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 


