Regulamin Konkursu
„Misericors in egentes - Miłosierny wśród potrzebujących”

Fundacji Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”
we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie "Jesteśmy z Wami"
§1
Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem i fundatorem nagród i wyróżnień w Konkursie „Misericors in egentes” Miłosierny wśród potrzebujących” jest Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów
Ludzkich „Nasze Zagłębie” z siedzibą w Czeladzi przy ul. Żytniej 30
zwanej dalej „Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2014 r. i trwać będzie do 31 maja 2014 r. Ogłoszenie
wyników nastąpi 20 czerwca 2014 na stronie www. fundacji. Uroczyste wręczenie nagród
nastąpi 13 września 2014r.
§2
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub
prawna/instytucja/firma zamieszkała lub działająca na terenie województwa śląskiego,
zgłoszona przez inną osobę/ osoby/instytucje lub firmy do dnia 31 maja 2014r. Zgłoszenie w
dowolnej formie powinno być przesłane na adres Fundacji: 41-250 Czeladź ul. Żytnia 30 z
dopiskiem „Konkurs „Misericors in egentes - Miłosierny wśród potrzebujących”
2. Zgłoszenie może mieć dowolną formę pisemną, w której znajdzie się opis działań/
inicjatyw/ przedsięwzięć zgłoszonego w obszarze szeroko rozumianej pomocy innym,
niesionej charytatywnie i bezinteresownie w okresie ostatnich 5 lat.
3. Do zgłoszenia powinna być dołączona rekomendacja/e zgłaszających potwierdzająca/e
opisane działania oraz zgoda zgłoszonego na udział w konkursie i wykorzystanie jego danych
osobowych w materiałach i publikacjach związanych z konkursem.
§3
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest promowanie, honorowanie i prezentowanie postaw społecznych osób
lub instytucji, wrażliwych na potrzeby innych, pomagających potrzebującym, wspierających
lokalne zasoby ludzkie.
§4
Nagrody
1. Nagrody i wyróżnienia zostaną uroczyście wręczone wyróżnionym. O terminie
uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień laureaci zostaną powiadomieni osobną

korespondencją. W sytuacjach losowych nagrodę może odebrać inna osoba po
uzgodnieniu przez wyróżnionego z Organizatorem.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Decyzja kapituły, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród i
wyróżnień jest ostateczna i nie podlega protestom.
§7
Postanowienia końcowe
1. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik
wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu.
2. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.

