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REGULAMIN 
miejskiej edycji  

SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW  
„OŚMIU WSPANIAŁYCH” 

Toruń 2020 
 
 

§ 1.  Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Ogólnopolskim Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest Fundacja "Świat 
na Tak" z siedzibą w Warszawie przy Al.J.Ch. Szucha 27. 

 
2. Organizatorem toruńskiej edycji  konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta 

Torunia  i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu zwani dalej ORGANIZATORAMI. 

 
3. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest 

promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży oraz 
upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu (realizacja programu wychowawczego 
J. Fabisiak „Wychowanie przez działanie”).  

 
§ 2.  Przebieg Konkursu 

 
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a. I etap – na szczeblu lokalnym - w Toruniu, 

b. II etap – na szczeblu ogólnopolskim - w Warszawie, na którym wyłaniana jest 
Ósemka Ogólnopolska spośród kandydatów z całej Polski.   

2. Każda kolejna edycja konkursu rozpoczyna się w grudniu danego roku spotkaniem 
Organizatorów, kończy się w czerwcu roku następnego Ogólnopolską Galą kończącą 
daną edycję konkursu.  

 
3. Prezydent Miasta Torunia powołuje Komisję Konkursową (jury) edycji miejskiej na 

dany rok. 
 

4. Skład komisji nie może być mniejszy niż 5 osób. 
 

5. W  jury konkursu nie mogą zasiadać opiekunowie Klubów Ośmiu. 

6. Przewodniczący Jury lub osoba przez niego upoważniona potwierdza spełnienie 
kryteriów konkursu każdego zgłoszonego kandydata. 
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7. Jury analizuje karty zgłoszeń i przeprowadza indywidualne rozmowy z uczestnikami, 
dokonując oceny zgodnie z kryteriami pracy i postawy zawartymi w Regulaminie.  
 

8. Jury wyłania laureatów Konkursu podczas posiedzenia zamkniętego. Z posiedzenia 
Jury Konkursu sporządzany jest protokół.  

9. Jury wyłania nie więcej niż ośmiu  laureatów konkursu.  

10. Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia. 
 

11. Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych z 
kategorii indywidualnej „ÓSEMKA”.  
 

12. Przewodniczący jury przekazuje protokół z eliminacji (zał. Nr 1) do Fundacji  w 
Warszawie w terminie przewidzianym w kalendarzu konkursu.  

 

§ 3. Warunki Uczestnictwa 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VII i VIII toruńskich szkół 
podstawowych oraz uczniowie toruńskich szkół ponadpodstawowych. 

 

2. Dopuszczone są dwie formy zgłoszeń: indywidualne lub grupowe.  
 

3. Zgłoszenia indywidualne w Kategorii Ósemka: 
a. „Ósemka Junior” – uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klas 

dotychczasowych gimnazjów. Jury wybiera nie więcej niż 4 laureatów. 
b. „Ósemka Senior” – uczniowie klas I - IV szkoły ponadpodstawowej, 

trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników. Jury 
wybiera nie więcej niż 4 laureatów.  

 
4. W konkursie tylko jeden raz można być laureatem zarówno na szczeblu lokalnym, jak 

i ogólnopolskim. Osoby wyróżnione mogą brać udział w konkursie ponownie. 
 

5. Spośród laureatów edycji lokalnej jury nominuje reprezentanta do edycji 
ogólnopolskiej.   

6. Warunki zgłoszenia grupowego:  
a. zgłoszenia rozpatrywane są tylko na szczeblu lokalnym, 
b. zgłoszenie grupy do Konkursu może być wielokrotne pod warunkiem rozwoju 
prowadzonej przez nią działalności, 
c. grupa nie może liczyć mniej niż 8 osób. 

 
7. Kandydatów do konkursu może zgłosić wychowawca  klasy, pedagog, dyrektor szkoły 

lub placówki, rodzice, koleżanki i koledzy, a także kandydat może zgłosić się sam.  
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8. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie do najbliższego lokalnego 
organizatora konkursu (MDK lub Wydział Edukacji UMT) w terminie przewidzianym 
w kalendarzu prac następujących dokumentów: 

 kartę uczestnictwa, którą należy wypełnić elektronicznie i umieścić na nośniku 
elektronicznym, np. pendrive (który  będzie zwrócony  kandydatce/owi), 

 zdjęcie kandydatki/a dołączone do karty zgłoszenia w wersji tradycyjnej oraz 
w wersji elektronicznej,  

 załączniki potwierdzające działalność kandydata ( poświadczone ksero ), 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych na rzecz 
organizacji konkursu (zał. Nr 2).  

 
 

§ 4. Kryteria i formy oceny kandydata 
 

1. Jury dokonuje oceny kandydata na podstawie analizy zgłoszenia i rozmowy 
kwalifikacyjnej. Nie uwzględniane są prezentacje multimedialne.  

2. Kryterium pracy: 

 konsekwencja w realizacji podjętych zobowiązań wolontariackich,   

 motywy działania, 

 wytrwałość w pokonywaniu trudności i osiągania wyznaczonych celów, 

 charakter działania, który może stanowić wzór dla innych,  

 pozytywny efekt społeczny, 

 minimum 1 rok pracy wolontariackiej. 
 

3. 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 miedzy 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.   

  

4. Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny 
kandydata. 
 

5. Formy działania zasługujące na nagrodzenie: 

 podejmowanie różnych działań opartych na wolontariacie na rzecz 
społeczności szkolnej  i środowiska lokalnego, 
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 zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, 

 podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, 

 aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. 
§ 5.  Nagrody 

 
1. Najwyższym tytułem przyznawanym przez jury jest tytuł Laureata  miejskiej edycji 

Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.  
 

2. Jury nagradza laureatów edycji lokalnej odznaką Wspaniałego Wolontariusza oraz 
dyplomem.  

  
3. W dowód uznania władze miasta finansują pobyt laureatów miejskiej edycji na Gali 

Ogólnopolskiej Samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 
organizowaną każdego roku w innym mieście w Polsce.  
 

4. Laureaci edycji ogólnopolskiej podczas Gali kończącej daną edycję otrzymują 
statuetki wykonane ze srebra i bursztynu, numerowane zgodnie z liczbą laureatów.  

 
5. Nagrodą dla grupy, staraniem  organizatorów, powinno być zaprezentowanie dokonań 

nagrodzonej grupy społeczności lokalnej. 
 

6. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia równorzędne, a Prezes Fundacji Świat na Tak 
wyróżnienie specjalne.  

 
 

 § 6.  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu organizator zamieści na 
swojej stronie internetowej.  

2. Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu.  
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Zał. nr 1. 

 
 

....................................................................... 
(miejscowość i data) 

 
 
 

PROTOKÓŁ 
z przebiegu eliminacji do 

……. Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków  
„Ośmiu Wspaniałych”  

w kategorii …………………………… 
 
 
 W dniu ............................................. w …………………………………… odbyły się 

eliminacje do ……………. edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 

Wspaniałych”. 

 

Skład jury:  

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

5. …………………………………………………. 

6. …………………………………………………. 

7. …………………………………………………. 

8. …………………………………………………. 

 

Po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów, jury wyłoniło laureatów: 

(kolejność alfabetyczna) 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

 

Przyznano także wyróżnienia (w tym wyróżnienia specjalne): 

-  
-  
-  
 
Podpis jury: 
(adekwatnie do kolejności powyżej) 
 

1........................................................................... 

2........................................................................... 

3........................................................................... 

4........................................................................... 

5................................................... ........................ 

6........................................................................... 

7........................................................................... 

8........................................................................... 

 
 
           Zał. Nr 2  
 
Zgoda uczestnik na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych na rzecz organizacji 
konkursu (zał. Nr 2).  
 
 

Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 

 
……………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

Informujemy, że: 
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 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji wydarzenia 
jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu ul. Przedzamcze 11/15; 

 Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem  
rodo1@tcuw.torun.pl   
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych uczestnika; 

 dane osobowe uczestników  będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia na 
podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

 odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa mogą być organy 
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie 
przepisów prawa; 

 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej; 

 przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji ani profilowaniu: 

 dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie określonym przez przepisy obowiązującego prawa; 

 Prawnym opiekunom  uczestnika /uczestnikowi pełnoletniemu przysługuje prawo 
dostępu do danych osobowych dziecka / swoich, żądania ich sprostowania lub 
usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w 
przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

 opiekunom prawnym uczestnika/ uczestnikom  pełnoletnim, jeżeli stwierdzą, że 
przetwarzanie danych w procesie realizacji wydarzenia narusza obowiązujące przepisy 
prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych osobowych, zgodnie z art. 77 RODO ; 

 Podanie danych zawartych w Karcie uczestnika nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu. . W przypadku danych 
osobowych, których podanie jest dobrowolne zgoda na ich przetwarzanie może być w 
każdej chwili  cofnięta. 

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego/ opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  moich/mojego dziecka na potrzeby 
realizacji wydarzenia, na utrwalanie  wizerunku oraz publikowanie na stronie internetowej 
organizatora ,  w mediach społecznościowych i lokalnych, a także umieszczanie  danych 
osobowych na listach uczestników i laureatów. 

 
 
 
……………….…     …………………………………………… 
Data       podpis uczestnika pełnoletniego lub  

                                                                                                opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 


