REGULAMIN KONKURSU „Być Blisko”
I Organizatorzy konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
Wydział Obsługi Projektu 7.1.3, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, tel. 68 323 19 26
we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34,
66-400 Gorzów Wlkp.
Konkurs stanowi część kampanii społecznej przebiegającej pod hasłem „Być Blisko – Pracownik
Socjalny 2014” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
II Czas i miejsce konkursu
1. Data rozpoczęcia konkursu: 12.05.2014 r
2. Data zakończenia konkursu: do 31.07.2014 r.
3. Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubuskiego.
III Cele kampanii i konkursu
Kampania społeczna „Być Blisko – Pracownik Socjalny 2014” ma na celu wzmocnienie pozytywnego
wizerunku pracownika socjalnego, poprzez zwrócenie uwagi na trud i znaczenie pracy socjalnej,
nie tylko w życiu osób którym pomagają, ale również całego środowiska lokalnego.
W ramach organizowanego konkursu „Być blisko” wyłonimy pracownika socjalnego, który
zdaniem osób korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie z terenu województwa lubuskiego; był blisko, pomógł, przyczynił się,
do zmiany postawy konkretnej osoby, co w efekcie odmieniło życie jego i rodziny.
IV Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być:
każda osoba fizyczna, która korzysta lub korzystała ze wsparcia pracownika/ pracowników socjalnych z
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa
lubuskiego.
V Działania konkursu
Konkurs przebiegał będzie w IV etapach:
I etap – nominacje pracowników socjalnych – 12 maja do 16 czerwca 2014r.
Osoby korzystające ze wsparcia pracowników socjalnych (pracowników ośrodków pomocy społecznej
i powiatowych centrów pomocy rodzinie) za pośrednictwem przygotowanych formularzy konkursowych
zgłaszają wybranego pracownika socjalnego.
Kandydatury pracowników socjalnych można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem formularzy
konkursowych (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnych we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej
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i powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego w terminie 12 maja –
16 czerwca 2014 roku.
II etap –wyłonienie pracowników socjalnych, kandydatów do ścisłego finału – 17 czerwca –
25 czerwca br.
Na tym etapie Komisja konkursowa składająca się z :
 dwóch pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 dwóch przedstawicieli ze strony TVP Gorzów Wlkp.
 jeden przedstawiciel związany z pomocą społeczną
na podstawie formularzy konkursowych wyłoni 6 pracowników socjalnych, wg. kryteriów określonych
w Regulaminie prac komisji konkursowej.
III etap – wyłonienie finalisty – 25 czerwca – 30 czerwca br.
Na tym etapie zostanie wyłoniony finalista – jeden pracownik socjalny.
Aby spośród wytypowanych 6 pracowników wyłonić finalistę, w III etapie konkursu, zostaną
przeprowadzone przez członków komisji konkursowej wywiady z pracownikami (koleżankami,
kolegami, przełożonymi) z instytucji w której pracuje wytypowany pracownik socjalny oraz z ludźmi,
którzy wskazali wyłonionych pracowników socjalnych.
IV etap – finał konkursu – od 30 czerwca br. , zakończy się do 31 lipca br.
1. Z finalistą konkursu „Być blisko” oraz osobami, które wskazały najlepszego pracownika socjalnego
zostanie nagrany film/reportaż, w którym zostanie przedstawiony dzień pracy pracownika
socjalnego. Nagrany film/reportaż zostanie wyemitowany w TVP Gorzów Wlkp. w czasie najlepszej
oglądalności.
2. Na tym etapie najlepszy pracownik socjalny 2014 otrzyma nagrodę. Nagrodę otrzyma także
osoba, rodzina, która wskazała finalistę.
3. Kwota przeznaczona na zakup nagród nie będzie niższa niż 3 tysiące złotych. O rodzaju nagrody
i upominków oraz ich przyznaniu zdecyduje Komisja konkursowa.
VI Ogłoszenie wyników
1. Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
stronie
internetowej
projektu
www.projektsystemowy.lubuskie.pl oraz zostaną podane do publicznej wiadomości
za pośrednictwem mediów regionalnych.
2. Laureat konkursu oraz osoby, które wytypowały pracownika socjalnego, zostaną powiadomieni
telefonicznie nie później niż do 30.06.2014r.
VII Obowiązki Organizatorów
1. Przeprowadzenie konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie
konkursu.
2. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronie projektsystemowy.lubuskie.pl
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3. Podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu oraz na stronie internetowej
projektsystemowy.lubuskie.pl
4. Przekazanie informacji o konkursie, jego wynikach i zwycięzcy konkursu do publicznej wiadomości
za pośrednictwem regionalnych mediów.
VIII Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze, Wydział Obsługi Projektu z 7.1.3, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra,
tel. 68 323 19 26.
2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu.
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej
projektsystemowy.lubuskie.pl.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska,
adresu e mail, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego. Podanie nieprawdziwych lub
niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i promocją konkursu.
4. Organizator informuje, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych,
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo
dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Finalista konkursu oraz uczestnicy konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody,
na opublikowanie ich nazwisk i wizerunku na stronach: www.projektsystemowy.lubuskie.pl,
www.rops.lubuskie.pl oraz w środkach masowego przekazu (TVP Gorzów Wlkp.- nagranie
filmu/reportażu telewizyjnego i Radio Zachód – reportażu radiowego).
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się
do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
a. ustalenia czynności konkursowych;
b. oceny odpowiedzi;
c. wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
8. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu są przyjmowane do dnia 30.06.14 r. wyłącznie
w trybie korespondencji na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej
Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
9. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
poszczególnych czynności konkursowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Konkursowy
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