
 
 

 
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„100 inicjatyw na 100-lecie urodzin Jana Pawła II” 

 
§1 

 

Niniejszy regulamin określa cel konkursu „100 inicjatyw na 100-lecie urodzin Jana Pawła II”, 

zwanego dalej „Konkursem”, zasady organizacji i przebiegu Konkursu, kryteria oraz sposób 

oceny zgłoszonych w Konkursie aplikacji, przewidziane w Konkursie nagrody, a także sposób 

informowania o Konkursie i jego warunkach.  

 

§2 

Cele  Konkursu 

 

1. Konkurs ma na celu: 

a) pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II - niezwykłym człowieku,  

Papieżu rodziny, budowniczym cywilizacji miłości i pokoju, autorytecie moralnym 

współczesnego świata;  

b) rozpowszechnianie bogactwa myśli i wartości bliskich Papieżowi Janowi  

Pawłowi II;  

c) pogłębienie wiedzy z zakresu społecznej nauki Kościoła i wartości głoszonych przez 

Jana Pawła II;  

d) integracja społeczeństwa wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II; 

e) promowanie prac/inicjatyw/działań/przedsięwzięć/wydarzeń (zmieniających ludzi, 

środowisko, społeczeństwo lokalne, najbliższe otoczenie, itp.), inspirowanych 

naukami społecznymi Papieża Polaka i wdrożonych w codzienne życie; 

f) przedstawianie najbardziej wartościowych przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, 

artystycznych i sportowych przypominających postać Jana Pawła II  

i jego nauki; 

g) promowanie prac/inicjatyw/działań/przedsięwzięć/wydarzeń, inspirowanych 

naukami Jana Pawła II, ukazujących rodzinę jako najważniejsze środowisko 

wychowawcze. 

2. Konkurs włącza się w świadome i godne świętowanie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 

w związku z ustanowionym przez Sejm Rokiem 2020 jako Rokiem Świętego Jana Pawła II.  

 

§3 

Zasady organizacji Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

2. Ambasadorami Konkursu są: Renata Janik, Wicemarszałek Województwa 

Świętokrzyskiego, Jego Ekscelencja ks. Biskup Pomocniczy  Marian  Florczyk oraz Rafał 

Nowak Wicewojewoda Świętokrzyski.  

3. Konkurs skierowany jest do: organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do grup 

nieformalnych (nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych) działających w szkolnych kołach wolontariatu lub przy parafiach  



 
 

 
 

chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego mających swoją siedzibę  

i działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego. 

4. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace/inicjatywy/działania/przedsięwzięcia/ wydarzenia, 

o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, których realizacja rozpoczęła się nie 

wcześniej niż 01.01.2020 r., a zakończy się nie później niż 31.12.2020 r.  

5. Konkursem objęte są wyłącznie prace/inicjatywy/działania/przedsięwzięcia/wydarzenia,  

organizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.  

6. Organizacje mogą się zgłaszać do Konkursu od daty ogłoszenia Konkursu na stronie 

internetowej: www.swietokrzyskie.pro do 31 grudnia 2020 r. włącznie. 

7. Zgłoszenia inicjatyw dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Każda organizacja może zgłosić tylko 1 inicjatywę.  

9. Przykładowe formy realizowanych prac/inicjatyw/działań/przedsięwzięć/wydarzeń to: 

a) reportaż/artykuł (czcionka Times New Roman, rozmiar: 12, objętość: od 8000 do 16 

000 znaków ze spacjami), audycja radiowa/telewizyjna/video reportaż (czas trwania: 

15-20 minut) o tematyce zbieżnej z celami Konkursu – opublikowany  

w prasie/tv/radiu/stronie internetowej o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim; 

b) konkursy dla młodzieży/mieszkańców regionu świętokrzyskiego, poświęcone 

Janowi Pawłowi II i głoszonym przez niego wartościom;  

c) wydawnictwa/publikacje promujące idee zbieżne z nauczaniem Jana Pawła II i /lub 

dotyczące postaci Papieża Polaka;  

d) wszelkie inicjatywy społeczne, sportowe, działania (w domach pomocy społecznej, 

hospicjach, klubach seniora i innych placówkach), inspirowane naukami Jana Pawła 

II, np. wieczorek poetycki, audycje, wydarzenie teatralne, festyn, piknik, itp.  

e) oraz inne działania społeczne, wynikające ze społecznej nauki Kościoła ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk Jana Pawła II. 

10. Z konkursu wyłączone są inicjatywy związane z budową pomnika Jana Pawła II lub 

nadaniem jego imienia instytucjom/przedsięwzięciom. 

11. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o jego wynikach Kapituła Konkursu, 

powołana przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

12. Harmonogram przebiegu Konkursu ustala Kapituła Konkursu. 

 

 

§ 4 

Przebieg Konkursu 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie – w odpowiedzi na ogłoszony 

Konkurs – formularza zgłoszeniowego wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem: „Konkurs: 100 

inicjatyw na 100-lecie urodzin Jana Pawła II” (decyduje data stempla pocztowego) lub 

pocztą elektroniczną na adres: mariusz.brelski@sejmik.kielce.pl;  

2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.swietokrzyskie.pro oraz na facebook-u 

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

4. Do formularza zgłoszeniowego można dołączać wszelkie materiały (w dowolnej formie) 

dokumentujące zgłaszaną inicjatywę:  

a) pliki zawierające materiały prasowe muszą być dostarczone w formacie  pdf; 

http://www.swietokrzyskie.pro/
mailto:mariusz.brelski@sejmik.kielce.pl
http://www.swietokrzyskie.pro/


 
 

 
 

b) pliki zawierające materiały medialne muszą być wysokiej jakości i dostarczone  

w formatach umożliwiających ich odtworzenie w powszechnie używanych 

programach/aplikacjach; 

c) ewentualne materiały powinny być wgrane na nośniku elektronicznym; 

d) jeżeli dostarczane materiały są również udostępniane w publicznej sieci 

teleinfomatycznej (Internet) należy podać również adresy internetowe stron, na 

których materiały zostały udostępnione. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w Formularzu zgłoszeniowym wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego. 

6. Nadesłane formularze zgłoszeniowe wraz z ewentualnymi załącznikami nie będą zwracane. 

7. Przesłane w Konkursie formularze zgłoszeniowe będą oceniane pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

8. Ocena formalna polega na sprawdzeniu: 

a) kompletności wniosku (formularz zgłoszeniowy wraz z ewentualnymi 

załącznikami); 

b) czy podmiot składający formularz zgłoszeniowy jest uprawniony do udziału  

w Konkursie; 

c) zgodności inicjatywy z tematyką i celami Konkursu; 

d) czy formularz został złożony w terminie; 

e) czy inicjatywa/działanie spełnia warunki udziału w Konkursie tj. czy jest 

realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego, czy jest realizowana  

w terminie określonym w Regulaminie. 

9. Po dokonaniu oceny formalnej, formularze, które łącznie spełniają wymienione w pkt  

8 wymogi, poddawane są ocenie merytorycznej. 

10. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu poprzez szczegółową 

analizę nadesłanych formularzy.  

11. Spośród przesłanych formularzy Kapituła Konkursu, w drodze głosowania wybiera  

5 laureatów i przyznaje nagrody. 

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w I kwartale 2021 r. 

13. Kapituła Konkursu zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu. O dokładnym terminie 

finałowej gali finaliści i laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową i telefoniczną. 

 

§ 5 

Kapituła Konkursu 

 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która 

jednocześnie koordynuje jej pracę. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego lub osoba przez niego wyznaczona. 

3. W skład Kapituły wejdzie 7 osób, powołanych przez Świętokrzyską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego, reprezentujących różne środowiska i instytucje.  

4. Aby posiedzenie było ważne, a decyzje podjęte na nim wiążące, musi w nim uczestniczyć 

co najmniej połowa składu Kapituły. 

5. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i honorowy. Za udział w pracach 

Kapituły Konkursu jej członkom oraz powołanym ekspertom nie przysługuje 

wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży. 

6. Do zakresu prac Kapituły Konkursu należy:  

a) ocena nadesłanych formularzy; 



 
 

 
 

b) rozstrzygnięcie Konkursu oraz podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozdzielenia 

nagród i ewentualnych wyróżnień;  

c) zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w zasadach organizacji Konkursu. 

8. Kapituła Konkursu może powoływać do współudziału w jej pracach ekspertów. 

9. Przewodniczący Kapituły organizuje oraz koordynuje prace kapituły Konkursu. 

10. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący, a w jego zastępstwie 

Wiceprzewodniczący. Posiedzenia zwoływane są w drodze pisemnych zawiadomień lub w 

inny skuteczny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

11. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący lub – w jego zastępstwie – 

Wiceprzewodniczący lub inna osoba z grona członków Kapituły. 

12. Decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 

Kapituły Konkursu lub osoby go zastępującej.  

13. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.  

14. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania bezstronności oraz podjęcia 

działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów mogącego powstać w 

związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi 

lub emocjonalnymi lub innymi sytuacjami mogącymi mieć wpływ na bezstronną i 

obiektywną ocenę. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, członkowie Kapituły 

Konkursu zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora 

Konkursu oraz wycofania się z oceny formularza, będącego powodem konfliktu interesów. 

15. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji 

uzyskanych na każdym etapie postępowania konkursowego. 

16. W przypadku gdy członek Kapituły bierze udział w Konkursie, zostaje on wyłączony  

z prac Kapituły.  

 

§ 6 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Kapituła Konkursu. 

2. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców 5 pierwszych miejsc. 

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. 

5. Spośród przesłanych formularzy Kapituła Konkursu, w drodze głosowania wybiera  

5 laureatów i przyznaje nagrody. 

6. Lista nagrodzonych organizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro. Zwycięzcy 

konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie i/lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. Kapituła Konkursu zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu. O dokładnym terminie 

finałowej gali finaliści i laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową i telefoniczną. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia Konkursu bez przyznania nagród  

w szczególności w przypadku, gdy Kapituła Konkursu uzna, że żadna ze zgłoszonych prac 

nie spełnia kryteriów oceny przewidzianych w Regulaminie. 
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§7 

Dane osobowe i prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w Formularzu zgłoszeniowym wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego.  

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w szczególności 

na opublikowanie materiału zdjęciowego i/lub filmowego na stronie internetowej 

www.swietokrzyskie.pro i/lub mediach społecznościowych Organizatora wyłącznie na 

potrzeby postępowania konkursowego.  

3. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystaniem wizerunku na potrzeby postępowania 

konkursowego.  

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest 

przedstawiony w przekazanych materiałach, na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku 

przez Organizatora Konkursu w całości i/lub fragmentach.  

5. Przystąpienie do Konkursu tj. złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne  

z oświadczeniem, że dzieło/inicjatywa zgłoszone do Konkursu jest wynikiem twórczości 

osoby lub osób biorących udział w Konkursie (np. utwór) i że prawa autorskie do 

utworu/dzieła nie są niczym ograniczone.  

6. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zamieszczenie zwycięskich prac/dzieł 

(zgłoszonych do Konkursu) na stronie internetowej Organizatora lub innej stronie wskazanej 

przez Organizatora, mediach społecznościowych; 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny:  

a)  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce,  

III p. pok. 308, 

b) na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Przewodniczącego 

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

3. Regulamin oraz wszelkie zmiany w regulaminie, wchodzą w życie z dniem podpisania przez 

Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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