Regulamin konkursu
Dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny
Pod haslem: „Rodzina jest najważniejsza"

Rok 2021 zostal ogtoszony Rokiem Rodziny. Rada do spraw Rodzi.ny powołana przez Wojewodę

Śląskiego Pana Jaroslawa Wieczorka ogłasza ko nkurs pod patronatem pana Stanislawa Szweda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

§1

1.

Regulamin

określa

zasady

przeprowadzenia

konkursu

pod

hasłem

„Rodzina

jest

najważnlejsza"

2.

Organizatorem konkursu jest Rada do spraw Rodziny powołana przez Wojewodę Śńskiego

zvyana dalej Organizamrem

3.

Patronat nad konkursem objął Stanislaw Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i
Pol.ftyki Społecznej

4.

Konkurs jest oglaszany ma stronie intemetowej śląskiego urzędu wojewódzkiego
§2

1

Celem konkursu jest promocja i prezentacja dzialań wspierających i promujących rodzinę

2

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych, których

celem statutowym jest wspieranie rodziny.
3

Formą konkursu jest prezentacja audiowizualna (film, pokaz slajdów z komentarzem itp.)
przedstariająca działalność " rzecz rodziny z okreśu minionych dwóch lat. Czas t"/ania
prezentacji nie może przekroczvć 10 minut. Format plików obsługiwany przez standardowe

programy do przeglądania mu[timediów.
§3

1.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na
terenie województwa śląskiego

2.

Prace zapisane na nośniku elektronicznym (pł`ria CD, pendrive)można nadsyłać do 17

wrześn-iai br. na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-

032 Katorice z dopiskiem „Rodzina jest najważniejsza". Decyduje data stempla pocztowego.
Do pracy konkursowej należy zalączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do

prezemowanych z`djęć, filmów itp. a także zgodę na F)rezentowanie pracy na stronach
intemeto`Ałych śląskiego Urzędu Wojewódzklego w Katoricach .
3.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 paździemika br. a `^/yniki zostaną umleszczone na

stro nie internetowej Śhskiego Urzędu Wojewódzkiego

4. W ceb `Anrbnlenń riąpepięj dzialającej otgarizacji spośród czbnków R3dy do giaw Rodzlny

po`mlana zomfik: S osobo`m bm§j] bonkug5owii.
§4

1. Ocem! pod" będzie dział@lna§ć merytoqrczna oqmniżacji oraz fbma pFezentacjl

2. Pod u" bFanebędzśe:
-

przedstarienk}

i

dokumentoimnk!

w

prezentaęp

dEabń

poąjętiich

prz€z

st""enie
- różnomdność 3ktywmeścl a szjczesómle ®iyginalmść pom`#w

- wspóbracę podmiot`J z hmmi organizaę|aml, szkońmi, s®moqĘdem

§5

L W k®nhrsBe prze`idiiFe się prąparie mgród w poffic! \Aripieczki dla 3 najbardziej aktymie
dziańjąqb oqBanizaęi to jest w`®eczki d® Warsza`niy, w Bestid ży»rie" i po Kanale
G«Wickim. W `Aqfficz€e może brać udzial do 40 uc3estników
2®

Pme`Ariduje się takźe wyróżftienia, dydomy i upominki db uczestnlków konkursu.

§6
1.

PrnĘpienk! do konkuiał oznBcza akcept3dę Regiłlamhg oiaz zgodę na przet`Ąmrzariie
damph orgarizacjl w celad` uczestnic&Affl w kmkursie.

