
Konkurs realizowany

 

Projekt „PełnoAktywni Wolontar
Narodowy Instytut Wolności 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

REGULAMIN KONKURSU „Miejsca Dostępne dla Wszystkich 

 

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” 
Prawosławnej w Siemiatyczach. Pierwsza edycja konkursu realizowana jest w
Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjat

1. W konkursie mogą brać udział zarządcy/właściciele obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a znajdujących się na terenie trzech podlaskic
powiatów: siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego.

2. Zgłoszenia udziału w konkursie może dokonać
zarządca/właściciel obiektu/przestrzeni użyteczności publicznej. W przypadku zgłoszenia dokonane
użytkownika, Organizatorzy konkursu przed zakwalifikowaniem danego miejsca/przestrzeni do udziału w 
konkursie, skontaktują się z jego właścicielem/zarządcą w celu uzyskania zgody na udziału w konkursie.

3. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do Orga
Internecie na stronie www.centrumnawschodzie.pl. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od  01 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 20.00.
6. Zgłaszający, przesyłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nich zawarty

realizacji konkursu. 

Konkurs ma na celu wyłonienie obiektów i obszarów infrastruktury
osób z niepełnosprawnościami, ponadto
publicznej dla wszystkich mieszkańców
dotyczących integracji osób z niepełnosprawnościami  w środowisku lokalnym
szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami. 

 

1. Kapitułę konkursu powołują Organizatorzy konkursu.
2. Liczba Członków Kapituły liczy 5 osób 

Konkurs realizowany w ramach projektu 
„PełnoAktywni Wolontariusze”   

 
 

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” jest finansowany przez  
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
na lata 2014 – 2020 

 

REGULAMIN KONKURSU „Miejsca Dostępne dla Wszystkich – edycja 2020”

§ 1 Informacje o konkursie 

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut 
. Pierwsza edycja konkursu realizowana jest w ramach projektu 

finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 

 

§ 2 Warunki udziału 

W konkursie mogą brać udział zarządcy/właściciele obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a znajdujących się na terenie trzech podlaskic
powiatów: siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego. 
Zgłoszenia udziału w konkursie może dokonać użytkownik obiektu/przestrzeni użyteczności publicznej, albo 
zarządca/właściciel obiektu/przestrzeni użyteczności publicznej. W przypadku zgłoszenia dokonane
użytkownika, Organizatorzy konkursu przed zakwalifikowaniem danego miejsca/przestrzeni do udziału w 

kontaktują się z jego właścicielem/zarządcą w celu uzyskania zgody na udziału w konkursie.
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do Organizatorów wypełnionego formularza on
Internecie na stronie www.centrumnawschodzie.pl.  
Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od  01 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 20.00.

syłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nich zawarty

§ 3 Cel konkursu 

wyłonienie obiektów i obszarów infrastruktury, które są najlepiej dostosowane do potrz
i, ponadto zwrócenie uwagi na problematykę dostępności obiektów i przestrzeni 

publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami,  promocja pozytywnych postaw 
dotyczących integracji osób z niepełnosprawnościami  w środowisku lokalnym, promowanie różnorodności i 
szacunku wobec osób z niepełnosprawnościami.  

§ 4 Kapituła i przebieg konkursu 

Kapitułę konkursu powołują Organizatorzy konkursu. 
Liczba Członków Kapituły liczy 5 osób - wolontariuszy.  
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W konkursie mogą brać udział zarządcy/właściciele obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej 
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a znajdujących się na terenie trzech podlaskich 

obiektu/przestrzeni użyteczności publicznej, albo 
zarządca/właściciel obiektu/przestrzeni użyteczności publicznej. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez 
użytkownika, Organizatorzy konkursu przed zakwalifikowaniem danego miejsca/przestrzeni do udziału w 

kontaktują się z jego właścicielem/zarządcą w celu uzyskania zgody na udziału w konkursie. 
nizatorów wypełnionego formularza on-line, dostępnego w 

Zgłoszenia należy przesyłać w okresie od  01 lipca 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 20.00. 
syłając formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w nich zawartych w celach 

które są najlepiej dostosowane do potrzeb 
zwrócenie uwagi na problematykę dostępności obiektów i przestrzeni 
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Konkurs realizowany

 

Projekt „PełnoAktywni Wolontar
Narodowy Instytut Wolności 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

3. Organizatorzy Konkursu mogą zorganizować
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni 
następujących po ich odwołaniu. 

4. Podstawą pracy Kapituły są nadesłane zgłoszenia. Zostaną takż
sporządzony materiał zdjęciowy/filmowy. Kapituła weźmie również pod uwagę opinie użytkowników o 
danym obiekcie/przestrzeni zamieszczane na mapie dostępności pod adresem www.openplace.eu

5. Kapituła bierze pod uwagę zastosowane w danym obiekcie/przestrzeni rozwiązania architektoniczne i 
techniczne umożliwiające samodzielne korzystanie z obiektu/przestrzeni przez osoby z 
niepełnosprawnościami.  

6. Z prac Kapituły zostanie sporządzony protokół. 
7. Podsumowanie i wręczenie nagród pierwszej edycji ko

Gali Wolontariatu. Organizatorzy Konkursu mogą wprowadzić modyfikacje lub nowe formy wręczenia 
nagród w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
dni następujących po ich odwołaniu.

8.  Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają Organizatorzy. 
9. O dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomią Organizatorzy. 

 

1. Laureaci konkursu zostaną zaprezentowani na stronie Organizatorów konkursu oraz w mediach, które 
obejmą konkurs patronatem.

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, medal lub statuetkę oraz drobne nagrody rzeczowe.
3. Ponadto zwycięzcy konkursu uzyskują 

możliwość umieszczenia tej informacji na terenie swojego obiektu/przestrzeni, w materiałach 
promocyjnych i marketingowych.

Konkurs realizowany w ramach projektu 
„PełnoAktywni Wolontariusze”   

 
 

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” jest finansowany przez  
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  
na lata 2014 – 2020 

Organizatorzy Konkursu mogą zorganizować posiedzenie Kapituł w sposób zdalny w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni 

 
Podstawą pracy Kapituły są nadesłane zgłoszenia. Zostaną także dokonane wizytacje na mie
sporządzony materiał zdjęciowy/filmowy. Kapituła weźmie również pod uwagę opinie użytkowników o 
danym obiekcie/przestrzeni zamieszczane na mapie dostępności pod adresem www.openplace.eu
Kapituła bierze pod uwagę zastosowane w danym obiekcie/przestrzeni rozwiązania architektoniczne i 
techniczne umożliwiające samodzielne korzystanie z obiektu/przestrzeni przez osoby z 

Z prac Kapituły zostanie sporządzony protokół.  
odsumowanie i wręczenie nagród pierwszej edycji konkursu zaplanowane jest podczas

Organizatorzy Konkursu mogą wprowadzić modyfikacje lub nowe formy wręczenia 
nagród w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie do 30 
dni następujących po ich odwołaniu. 
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiadają Organizatorzy.  

O dokładnym terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu powiadomią Organizatorzy. 

§ 5 Nagrody 

aną zaprezentowani na stronie Organizatorów konkursu oraz w mediach, które 
obejmą konkurs patronatem. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, medal lub statuetkę oraz drobne nagrody rzeczowe.
Ponadto zwycięzcy konkursu uzyskują certyfikat „Miejsce Dostępne dla Wszystkich” 

informacji na terenie swojego obiektu/przestrzeni, w materiałach 
promocyjnych i marketingowych. 
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