Regulamin
XXV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"
edycja Września 2019
Organizatorzy: - Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Fundacja „Świat na TAK"
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań
dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.

i

postaw

Warunki Uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczające do szkół na terenie
Miasta i Gminy Września i podejmujące działania na rzecz społeczności Gminy Września.
2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać przyjaciele, organizacje młodzieżowe
i uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, a także rodzice, placówki oświatowowychowawcze, stowarzyszenia, parafie, kluby lub sami podopieczni.
3. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury, złożone z 5 osób, zatwierdzonych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Września.
4. Zgłoszenia można dokonać w II kategoriach:
 I kategoria „Ósemka Junior”- uczniowie klas 7 – 8 szkoły podstawowej, III klasa
gimnazjum. Jury wybiera nie więcej niż 4 laureatów.
 II kategoria „Ósemką Senior” – uczniowie klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej. Jury
wybiera nie więcej niż 4 laureatów.
5. Laureatem w kategorii „Ósemka” można być tyko raz zarówno na szczeblu lokalnym, jak
i ogólnopolskim.
6. Jury wybiera nie więcej niż ośmiu kandydatów w obu kategoriach. Jury w wypadku
małej liczby zgłoszeń w kategorii „Ósemka Junior” lub w kategorii „Ósemka
Senior” może ustalić inne proporcje liczby laureatów.
7. Jury nominuje spośród laureatów lokalnych danej edycji Konkursu jednego reprezentanta
poszczególnych kategorii biorącego udział w eliminacjach ogólnopolskich.
8.Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie do 20 lutego 2019 r.
wypełnionej karty uczestnictwa wraz z załącznikami do najbliższego lokalnego organizatora
Konkursu.
Kryteria oceny kandydata
Jury dokonuje oceny Kandydata na podstawie analizy zgłoszenia i rozmowy
kwalifikacyjnej. Nie uwzględniane są prezentacje multimedialne.
Kryterium pracy:
- konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontarystycznych,
- motywy działania,
- wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiąganiu wyznaczonych celów,
- wzorotwórczy charakter działania,

- pozytywny efekt społeczny,
- minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej.
Kryterium postawy:
Postawą zasługującą na wyróżnienie jest:
-umiejętność i chęć współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą,
-poszukiwanie przyjaciół i promowanie braterstwa między ludźmi, w różnych sytuacjach
życiowych, -wzorotwórcze zachowania w życiu codziennym,
-pogoda ducha i dyskrecja w relacjach z innymi ludźmi,
-prawdomówność i umiejętność przyznania się do błędu i porażki,
-odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji ze świadomością przyjmowania ich
konsekwencji,
Nagrody


Najwyższym tytułem przyznawanym przez Jury w kategorii wiekowej „Ósemka
Junior” i „ Ósemka Senior” jest tytuł laureata.



Władze lokalne, na wniosek Jury nagradzają laureata dyplomem oraz nagrodą
rzeczową.



W dowód uznania władze lokalne finansują również pobyt laureatów edycji lokalnej
na Gali Ogólnopolskiej Samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.

Postanowienia końcowe


Jury wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który będzie kierował jego
pracą.



Wszystkie ważne decyzje Jury podejmuje większością głosów, przy udziale co
najmniej połowy składu członków.



Jury zapoznaje się z dokumentacją zgłoszeń, następnie przeprowadza rozmowy
indywidualne z kandydatami, wyłaniając w drodze głosowania maksymalnie 8
osób.



Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia przez Jury Konkursu
wszystkich ośmiu laureatów.



Jury spośród laureatów wybiera jedną osobę do ubiegania się w eliminacjach
ogólnopolskich o tytuł Wspaniałego Polski. Jury może zaproponować wyróżnienia
bez wskazania laureatów.



Po wybraniu



Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, nastąpi uroczysta prezentacja
laureatów na gali etapu gminnego.

laureatów, Jury opracowuje protokół z eliminacji.



Organizator konkursu dokonuje wykładni niniejszego regulaminu.



Szczegółowych informacji udziela: Anna Grzybowska tel. (061) 6403940.

