
Regulamin
XXIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

1.  Samorządowy  Konkurs  Nastolatków  „8  Wspaniałych”  zwany  dalej
Konkursem przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w Krakowie w wieku
14-19 lat (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna). O spełnieniu kryterium
wieku decyduje rok urodzenia.
2.  Celem  Konkursu  jest  promowanie  pozytywnych  zachowań,  działań  i
postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.
3.  Nad  przebiegiem  Konkursu  czuwa  Komitet  Organizacyjny  XXIII  edycji
Samorządowego  Konkursu  Nastolatków  „8  Wspaniałych”.  Kandydatów  do
Komitetu  Organizacyjnego  przedstawia  członek  Ogólnopolskiego  Komitetu
Organizacyjnego powołanego przez głównego organizatora Fundację  „Świat
na Tak”.
4. Komitet Organizacyjny Konkursu składa się z 16 osób i może obradować
oraz podejmować  decyzje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
5.  Przewodniczący  Komitetu  Organizacyjnego  lub  osoba  przez  niego
upoważniona stwierdza spełnienie przez zgłoszonych kandydatów warunków
formalnych udziału w Konkursie.
6. Komitet Organizacyjny Konkursu powołuje Jury Konkursu składające się
z 7 osób,  obserwuje prace Jury oraz przyjmuje sprawozdanie z przebiegu
konkursu. Członkami Jury mogą być członkowie Komitetu Organizacyjnego
lub inne osoby przez nich rekomendowane.
7.  Zadaniem  Jury  Konkursu  jest  wyłonienie  8  laureatów  w  oparciu  o
następujące kryteria:
Kryterium pracy
· konsekwencja w realizacji podjętych prac,
· zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
· pozytywny efekt społeczny,
· prowadzenie działań mogących być wzorem dla innych,
· wytrwałość w pokonywaniu trudności,
· motywy działania,
· minimum 1 rok pracy w charakterze wolontariusza.
Kryterium postawy
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna
postawa w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów).
Postawą zasługującą  na  wyróżnienie  jest  odpowiedzialność,  umiejętność
współpracy z innymi, empatia, dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.
Kryterium form zasługuj  ą  cych na wyró  ż  nienie
·  podejmowanie działań  wolontariusza na rzecz społeczeństwa i  środowiska
lokalnego,
· zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
· podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
· aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
8. Zgłoszenia do konkursu są indywidualne.
9.  Konkurs  kończy  się  przyznaniem  tytułu  Laureata  XXIII  edycji
Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Spośród Laureatów



Konkursu  Jury  wyłania  jednego  reprezentanta  Krakowa  w  ogólnopolskiej
edycji. Jury może również przyznać wyróżnienia.
10. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na przeznaczonych do tego celu
formularzach, uzupełnionych o dowolne dokumenty obrazujące działalność
kandydata w terminie zgodnym z harmonogramem Konkursu.
11.  Zgłoszenia  może  dokonać  każdy  mieszkaniec  Krakowa  indywidualnie,
grupa  mieszkańców,  stowarzyszenie,  szkoła,  uczelnia,  parafia  oraz  inna
instytucja lub organizacja. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez samego
zainteresowanego.  Do  zgłoszenia  powinny  być  dołączone  dwie  różne
rekomendacje (odrębne od zgłoszenia).
12. Jury Konkursu obraduje i podejmuje decyzje w obecności co najmniej 4
osób ze swojego składu.
13.  Jury  Konkursu  dokonuje  oceny  zgłoszonych  pisemnie  kandydatur  w
dwóch etapach:
w  I  etapie  -  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji,  opinii,  opisu
działalności,
w II etapie - po odbyciu z uczestnikami indywidualnych rozmów.
Po pierwszym etapie może nastąpić kwalifikacja określonej przez Jury liczby
uczestników do etapu drugiego, a następnie wyłonienie laureatów.
14. Jury wyłania laureatów Konkursu podczas posiedzenia zamkniętego.
15. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia przez Jury Konkursu wszystkich
ośmiu laureatów.
16. Z ostatniego posiedzenia Jury Konkursu sporządzany jest protokół, który
podpisują wszyscy obecni członkowie.
17.  Publiczne  ogłoszenie  wyników następuje  podczas  krakowskiego  finału
XXIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.


