
KAZDY JEST komus potrzebny
6. edycja

Regulamin konkursu „Każdy jest komuś potrzebny”

1. Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” jest Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”, nazywana w dalszej części regulaminu Organizatorem. 

2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI z Krakowa i powiatu 
krakowskiego.  

3. Zgłoszenie do konkursu przesyłają dyrektorzy szkół lub nauczyciele.
4. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie, pod adres Organizatora, listu motywacyjnego we wskaza-

nym przez niego terminie. Treść listu nie może przekroczyć dwóch stron w formacie A4.
5. O wyłonieniu uczestników projektu zdecyduje Komisja Konkursowa, w skład której wejdą pracownicy 

i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
6. O tym, która ze szkół weźmie udział w projekcie, Komisja Konkursowa zdecyduje na podstawie treści 

listów motywacyjnych. Wysłanie listu motywacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie 
informacji na temat uczestnictwa danej szkoły w projekcie. 

7. Lista zakwalifikowanych do projektu szkół zostanie opublikowana na stronach internetowych 
Organizatora, pod adresami: www.mimowszystko.org i www.biuromlodych.org, w terminie wskaza-
nym uprzednio przez Organizatora. 

8. Po zakwalifikowaniu się do konkursu, dyrektorzy szkół lub nauczyciele – autorzy listów motywacyj-
nych (w porozumieniu z dyrekcją placówki), są zobowiązani wytypować jedną klasę, która weźmie 
udział w projekcie.

9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie przez 
Organizatora zdjęć wykonanych podczas zajęć i warsztatów, działań wolontariackich oraz finału pro-
jektu, w czasie którego zostanie wręczona statuetka SuperWolo. W przypadku odmowy upublicznie-
nia wizerunku któregokolwiek z uczniów Organizator powinien zostać o tym poinformowany przed 
rozpoczęciem zajęć.

10. Zdjęcia zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do celów promocyjnych projektu.   
11. W każdej z 5 klas uczestniczących w projekcie Organizator przeprowadzi dwa moduły zajęć (moduł 

potrwa 90 minut).
12. Zajęcia będą prowadzone przez reprezentantów Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz jej 

wolontariuszy. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. 
13. Każda z klas biorąca udział w projekcie „Każdy jest komuś potrzebny” jest zobowiązana do przeprowa-

dzenia autorskiego projektu wolontariackiego i wykonania sprawozdania z tego projektu. Sprawozdanie 
może zostać wykonane w dowolnej formie: tekstowej, zdjęciowej, graficznej, multimedialnej lub innej. 

14. Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Organizatora lub przesłać pocztą pod wskazany przez niego 
adres, w terminie, który został uprzednio wyznaczony. 

15. Szkoła jest zobowiązana do realizacji projektu wolontariackiego oraz przesłania sprawozdania na 
własny koszt. 

16. O wyłonieniu klasy, która zrealizowała najciekawszy projekt wolontariacki, zdecyduje Kapituła Kon-
kursowa, w skład której wejdą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszyst-
ko”, przedstawiciel szkoły, która zwyciężyła w konkursie podczas poprzedniej edycji konkursu, 
a także inne osoby wskazane przez Organizatora.

17. Zwycięska klasa otrzyma od Organizatora statuetkę SuperWolo, która zostanie uroczyście wręczona 
w ustalonym wcześniej terminie w ośrodku „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

18. Szkoła, która zwyciężyła w konkursie, może ponownie brać udział w projekcie, po upływie trzech lat 
od wygranej przez nią edycji.  

19. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” nie ponosi żadnych kosztów finansowych związa-
nych z udziałem szkół w projekcie „Każdy jest komuś potrzebny”.


