
 
 

Projekt „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)” 

dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

 

Regulamin konkursu „Społecznie Wkręceni 2021”  
- społeczne inicjatywy w subregionie kaliskim  

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Społecznie Wkręceni”, którego przedmiot i cele 
zostały określone w paragrafie 3.  

2. Organizatorem Konkursu „Społecznie Wkręceni” jest Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw 
Społecznych CIWIS w Kaliszu (2019-2023)” dofinansowanego ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.inkubator.kalisz.pl. 

 
§2 

Definicje 
1. Organizator – Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62 – 800 

Kalisz. 

2. Konkurs – Konkurs „Społecznie Wkręceni”. 

3. Subregion kaliski – obszar realizacji Konkursu, w skład którego wchodzą powiaty: jarociński, 
kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz Miasto Kalisz. 

4. Uczestnik Konkursu – są to organizacje pozarządowe (z siedzibą lub oddziałem w subregionie 
kaliskim) – w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm., dalej jako „ustawa o 
pożytku”), inne podmioty realizujące działalność pożytku publicznego – w rozumieniu art. 3. ust. 
3 ustawy o pożytku – oraz grupy nieformalne, tj. działające społecznie na terenie subregionu 
kaliskiego grupy osób nieposiadające osobowości prawnej. 

5. Inicjatywy społeczne – każde działania, akcje, projekty realizowane przez Uczestnika jako 
organizator na terenie subregionu kaliskiego w okresie od 8. grudnia 2020 r. do 8 listopada 2021 
r.  Mogą to być zarówno zakończone inicjatywy, jak i trwające, w których większość działań została 
już zrealizowana. 

6. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 
§3 

Cel Konkursu 

1. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszych inicjatyw społecznych, z punktu 
widzenia ich wpływu na zmianę społeczną, a także ich promocja w subregionie kaliskim. 

http://www.inkubator.kalisz.pl/
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2. Celami szczegółowymi Konkursu są: 

a. Wzrost świadomości mieszkańców subregionu kaliskiego na temat efektywnego angażowania 
się w działania społeczne; 

b. Promocja organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących działalność 
pożytku publicznego na terenie subregionu kaliskiego; 

c. Promocja społecznej działalności grup nieformalnych z subregionu kaliskiego; 

d. Promocja wolontariatu. 

 

§4 
Zasady ogólne Konkursu 

1. Konkurs trwa od 28. października 2021 r. do 19 listopada 2021 r. i ma charakter otwarty, a udział 
w nim jest dobrowolny  i nie rodzi po stronie organizatora żadnych zobowiązań finansowych.  

2. W Konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, zwane dalej 
„Uczestnikami”, które: 

a. mają siedzibę na terenie subregionu kaliskiego; 

b. realizowali na terenie subregionu kaliskiego w latach 2020-2021 inicjatywy społeczne; 

c. prześlą formularz zgłoszeniowy zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu.  

3. Do Konkursu może być zgłoszona inicjatywa społeczna, realizowana przez Uczestnika  
między 8. grudnia 2020 r. a 8 listopada 2021 r. Przy czym, w przypadku inicjatyw będących w 
trakcie realizacji, większość działań musi zostać sfinalizowana.   

4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy ,tylko w ramach jednej kategorii 
określonej w poniższym ustępie.  

5. Organizator wyłoni najciekawsze inicjatywy społeczne w czterech kategoriach konkursu: 

a. Wspólnoty lokalne – działania lokalne, związane z integracją środowisk miejskich, 
osiedlowych, sołeckich, wiejskich itd. ; 

b. Pomoc społeczna – działania charytatywne, dobroczynne, działania wspierające osoby  
w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz seniorów, niepełnosprawnych, chorych  
i ubogich; 

c. Kultura – działania artystyczne, upowszechniające kulturę i dziedzictwo narodowe oraz 
lokalne; 

d. Edukacja i sport – działania edukacyjne, działania związane z dziećmi i młodzieżą, działania 
sportowe, działania promujące zdrowy tryb życia. 

6. Zadaniem uczestników jest nagranie maks. 3-minutowego filmu pokazującego jedną z 
zrealizowanych lub realizowanych przez Uczestnika. Film powinien zostać umieszczony na 
youtube.com. 
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7. Link do filmu na youtube.com oraz podpisany skan formularza zgłoszeniowego z danymi 
Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostarczyć do Fundacji Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości na adres mailowy: konkurs@inkubator.kalisz.pl. Link do filmu należy również 
zamieścić w wiadomości e-mail.  

8. Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane do  19. listopada 2021 r. do godz. 15:00. 

9. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

10. Otrzymane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.  

§5 
Wybór laureatów Konkursu 

 
1. Wyboru inicjatyw, które zwyciężą w Konkursie, dokona kapituła powołana przez Organizatora, 

składająca się z trzech osób.  

2. Kapituła wyłoni po jednym laureacie w każdej kategorii.  

3. Kryteriami wyboru zgłoszonych projektów będą: społeczne oddziaływanie inicjatywy 
(zaangażowani partnerzy, np. instytucje, organizacje, firmy, zaangażowani wolontariusze, wpływ 
na społeczną zmianę) - 20 pkt;  sposób ujęcia tematu - 10 pkt. 

4. Każdy członek kapituły przyznaje maksymalnie 30 punktów. Punktacja wszystkich członków 
kapituły jest sumowana i wyliczana jest średnia arytmetyczna stanowiąca ostateczną ocenę 
zgłoszenia. 

5. Wybór dokonany przez kapitułę jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze. 

 

§6 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrody 

 
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora: www.inkubator.kalisz.pl.  

2. Laureatom zostanie przyznany tytuł „Społecznie Wkręconych” oraz zostaną przekazane nagrody 
rzeczowe.  

3. Kapituła, w porozumieniu z Organizatorem, może przyznać inne nagrody i wyróżnienia. 

§7 
Informacje końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Konkursu.  

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela jego Organizator – Fundacja Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25, tel.: 62 765 60 55, mail: 
konkurs@inkubator.kalisz.pl. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. 
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Uczestnika z konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie o czym powiadomi Uczestników 
Konkursu na stronie internetowej www.inkubator.kalisz.pl – opublikowana wersja jest aktualna i 
wiążąca dla Uczestników Konkursu. 

mailto:konkurs@inkubator.kalisz.pl
http://www.inkubator.kalisz.pl/
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5. Zgłoszenie się przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.  

6. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną Fundacji 
Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.  

Zestawienie załączników do Regulaminu:  
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy  
 


