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Regulamin konkursu „Miejsce dostępne dla wszystkich” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany pod nazwą „Miejsce dostępne dla wszystkich” na 

najbardziej oryginalne i pomysłowe przedstawienie miejsc dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą 

32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 30, tel. 573 993 472 

3. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu „Razem dla dostępności – program 

kształtowania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim” finansowano przez Narodowy 

Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. 

4. Konkurs odbywa się w terminie 16.11.2022r. do 31.03.2023r.  

5. Celem konkursu jest propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostosowania 

przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami, zachęcenie osób z niepełnosprawnością do 

aktywnego spędzania czasu, korzystania z przestrzeni publicznej, integracja. 

 
 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami konkursu będą wszystkie osoby/organizacje/placówki, które nadeślą zgłoszenia 

w wyznaczonym terminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (skan 

załącznika do regulaminu) oraz klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do dnia 28.02.2023 r. na adres: stowarzyszenie@rsm.org.pl,  z  tematem  wiadomości:   

„Konkurs  -  Miejsce dostępne dla wszystkich”. 

3. Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

mailto:stowarzyszenie@rsm.org.pl
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III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs polega na przesłaniu zgłoszenia (zdjęcia, krótkiego filmiku wraz z opisem) 

dotyczącego wybranego miejsca w przestrzeni publicznej (placu zabaw, skweru, parku itp.), 

dostosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, z terenu całej Polski. 

Zgłoszenie w formie multimedialnej/zdjęcie lub filmik, wraz z załącznikami należy wysłać na adres 

organizatora w wyznaczonym terminie. 

- Zdjęcie w formacie jpg, png – max. 3 szt. 

- Film/nagranie – max. 1 minuta 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 dowolnie wybrane miejsca, które według 

niego są najbardziej  dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. 

3. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby indywidualne, organizacje, placówki, NGO. 

4. Konkurs składa się z jednego etapu tzn. nadesłania zgłoszenia ze wskazaniem miejsca 

podając jego adres lub dokładne położenie. 

5. W Konkursie dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. 

6. Po rozstrzygnięciu konkursu nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie 

organizatora. 

7. Wysłane prace nie podlegają zwrotowi. 

 
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Prace konkursowe zostaną podzielone na 2 kategorie – indywidulana i grupowa. 

2. Skład jury konkursowego: 

 
• członek Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, 

• przedstawiciel lokalnych władz samorządowych, 
• przedstawiciel  grupy nieformalnej „Sojusznicy Dostępności”. 

 
3. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrani zwycięzcy w każdej kategorii I, II, III miejsca 

oraz wyróżnienia. 
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4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 31 marca 2023r. 

5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie organizatora, a zwycięzcy zostaną 

poinformowani telefonicznie. 

 

 
Kryteria oceniania 

1. Zgodność zgłoszenia z tematem konkursu. –„Miejsce dostępne dla Wszystkich” 

2. Oryginalność i walory estetyczne zgłoszonych multimediów. 

3. Pomysłowe podejście do zagadnienia. 

4. Ocenie podlega również opis miejsca, jego oryginalność i forma przekazu. 

 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu i 

interpretacji rozstrzyga Organizator. 

3. Uczestnik konkursu biorąc w nim udział wyraża zgodę na publikację swojej pracy oraz 

swojego wizerunku mediach społecznościowych oraz stronach internetowych 

organizatora. 

4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego       

Regulaminu.
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