REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ „PRZYJACIELA RODZINY” I STATUETKĘ „ŁABĘDZIA”
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Przyjaciela rodziny” i statuetkę „Łabędzia” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Fundacja
„Razem Lepiej” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Kickiego 2 lok. U1, zwana dalej ,,Organizatorem’’. Konkurs zwany dalej ,,Konkursem’’
ma na celu docenienie osób i instytucji, wyróżniających się szczególnymi zasługami w pomocy rodzinie oraz rodzin, które mimo
niesprzyjających okoliczności potrafią walczyć i znakomicie funkcjonować w zastanej rzeczywistości.

2.

Celem Konkursu jest wyróżnienie osób, które w minionym roku w szczególny sposób przyczyniły się do pomocy rodzinom oraz tym rodzinom,
które potrafiły trwać mimo wielu niedogodności czy tragedii.

3.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Czas trwania konkursu, według informacji zamieszczonych na stronie Organizatora
www.razemlepiej.pl

4.

Konkurs jest finansowany ze środków Organizatora.

II. ZASADY I WARUNKI KONKURSU
1.

Konkurs polega na wyborze kandydatów przez osoby fizyczne, pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które
wskażą zasługi danego kandydata. Do tytułu zgłosić można kandydatów, którzy spełniają następujące warunki: osoby (instytucje) znane
w swoim środowisku z inicjatyw społecznych i innych, które w minionym roku przyczyniły się do szczególnych zasług w zakresie pomocy
rodzinom oraz rodziny, które mimo swej wielodzietności wypełniają swe funkcje w sposób zasługujący na wyróżnienie i pokazanie ich
postawy innym.

2.

Konkurs będzie przebiegać w następujący sposób:
a.

Zgłaszanie kandydatów do konkursu zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie III oraz ich weryfikacja bezpośrednio po
zgłoszeniu. Weryfikacja zgłoszeń będzie polegała na sprawdzeniu kandydatów, rozmowie z kandydatami (osobami
odpowiadającymi za pracę instytucji) prowadzonej telefonicznie lub osobiście, w której kandydaci wyrażą też chęć udziału
w konkursie.

b.

Następnie ,Kapituła Konkursu wyznaczona przez Organizatora dokona selekcji zgłoszonych kandydatów (instytucji) i nominuje nie
więcej niż po 3 kandydatów w następujących kategoriach:
- Wielodzietna rodzina.
- Matka samotnie wychowująca dzieci.
- Ojciec samotnie wychowujący dzieci.
- Sponsor / ofiarodawca.
- Osoba publiczna.
- Fundacja / stowarzyszenie.
- Przekaz medialny / edukacyjny.

c.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie statuetek “Łabędzi” odbędzie się na specjalnie zorganizowanej gali z udziałem
zwycięzców oraz mediów i osób zaproszonych. Osoby nominowane przez Kapitułę Konkursu dostaną specjalne dyplomy
„Przyjaciela Rodziny”, a zwycięzcy - tytuły „Przyjaciela Rodziny” i statuetki „Łabędzi”, będących symbolem Organizatora Konkursu,
a jednocześnie wyrażających trwałość wartości rodzinnych.

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami), a wyniki Konkursu zostaną opublikowane m. in. na stronach internetowych
www.razemlepiej.pl .

III. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
1.

Osoby zgłaszające, mogą zgłaszać kandydatów do konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
Organizatora www.razemlepiej.pl.
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać wyłącznie drogę elektroniczną na adres przyjacielrodziny@razemlepiej.pl na specjalnej ankiecie
zgłoszeniowej, znajdującej się na stronie Organizatora.
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2.

Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na udział w Konkursie poprzez podpisanie oświadczenia w ostatniej części formularza zgłoszeniowego.
Brak pisemnej zgody osoby zgłaszającej na udział w Konkursie, spowoduje odrzucenie zgłoszenia. Zgłoszony kandydat (osoba zarządzająca
instytucją) wyraża swój akces do konkursu poprzez wyrażenie osobistej lub telefonicznej zgody na kandydowanie.

3.

Formularz zgłoszeniowy jest podstawą oceny Kandydata.

4.

Wszelkie materiały przesłane wraz z formularzem nie będą oceniane oraz nie podlegają zwrotowi.

5.

Za prawdziwość informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, odpowiedzialność ponoszą osoby i organizacje, które zgłosiły
kandydata.

6.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji opisanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym ich autentyczności.

7.

Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.

8.

Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora Konkursu i polega na sprawdzeniu zgodności zgłoszenia z niniejszym regulaminem.

IV. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW
1.

Laureatów wybiera Kapituła Konkursu wyłoniona przez Organizatora zwana dalej ,,Kapitułą’’.

2.

Skład i liczbę członków Kapituły Konkursu wskazuje Organizator Konkursu.

3.

Kapituła Konkursu pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego, będącego prezesem fundacji Razem Lepiej.

4.

Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w obecności, co najmniej połowy swych członków, dążąc do osiągnięcia konsensusu.

5.

Jeżeli konsensus jest niemożliwy do osiągnięcia, Kapituła Konkursu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej
połowy swych członków. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu decyduje Przewodniczący Kapituły.

6.

Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej kandydatów na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz weryfikacji opracowanej przez
Organizatora.

7.

W zależności od przebiegu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innej liczby zwycięzców i przyznania wyróżnienia z zakresu
niewymienionego w wyszczególnionych kategoriach, w tym także nagrody okolicznościowej i specjalnej.

8.

Wybór Laureatów oraz osób wyróżnionych jest autonomiczną decyzją Kapituły Konkursu, ma charakter ostateczny i nie podlega odwołaniu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Osoba zgłaszająca potwierdza, że zapoznała się z zasadami Konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

2.

Wśród osób zgłaszających kandydatów, będą rozlosowane nagrody książkowe oraz inne upominki.

3.

Osoba zgłoszona do Konkursu akceptuje zasady niniejszego Regulaminu z chwilą wyrażenia zgody na wizytę lub telefon osób weryfikujących.

4.

Wszelkie zastrzeżenia są rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu w czasie jego trwania i tracą swą moc w momencie ogłoszenia wyników
Konkursu.

5.

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.razemlepiej.pl.

6.

Osoby nominowane przez Kapitułę Konkursu mogą posługiwać się tytułem „Przyjaciel Rodziny”.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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