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Załącznik nr 1
do decyzji nr 1/08/2010 z
dnia 1 sierpnia 2010r.
Zarządu Fundacji Anny
Dymnej Mimo Wszystko” w
sprawie realizacji projektu.:
„Małe Kilimandżaro – Mazury
2010”

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu dla osób niepełnosprawnych na

uczestnictwo w projekcie „Małe Kilimandżaro – Mazury 2010”

§ 1

Organizator

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

§ 2

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie grupy 10 niepełnosprawnych

osób, które wezmą udział w rejsie po Krainie Wielkich Jezior

Mazurskich, zwanym dalej Rejsem.

2. Organizator może też wskazać osoby rezerwowe, które zajmą

miejsca zwycięzców, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Rejsie

§ 3
Cel statutowy

Celem Rejsu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji

poprzez uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezie rekreacyjno –



2

turystycznej połączonej ze szkoleniem w zakresie rozwoju osobistego

osób niepełnosprawnych.

§ 4

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne  z  całego
kraju,  które spełniają następujące warunki:

-posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

-mają ukończone 18 lat i maja pełna zdolność do czynności prawnych,

-napiszą list motywacyjny w formacie A4  - maksymalnie 3 strony -

uzasadniający „dlaczego to właśnie ja powinienem /powinnam wziąć

udział w rejsie”,

-dołączą do listu motywacyjnego opis stanu zdrowia oraz ksero

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

-aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające dopuszczenie do udziału w

rejsie.

§5

Do listu motywacyjnego o którym mowa w par. 5 należy też
przedłożyć:

1. Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres zameldowania, adres do
korespondencji, seria i nr dowodu osobistego, PESEL, numer
telefonu)

2. Oświadczenie podpisane przez autora, że nadesłana praca jest
jego własnym dziełem;

3. Opis stanu zdrowia.

4. Xero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

5. Aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające dopuszczenie do

udziału w rejsie
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§6

Termin i miejsce nadsyłania listu motywacyjnego

1. Konkurs rozpoczyna się  z dniem 21 lipca 2010r.

2. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów o których mowa w par.6.
upływa z dniem 17 sierpnia 2010r.

3. Dokumenty należy wysłać

- w wersji papierowej na adres:

ANNA FLASZA

FUNDACJA ANNY DYMNEJ „MIMO WSZYSTKO”

UL.BALICKA 12A/5B

30-149 KRAKÓW

Z DOPISKIEM „REJS”

lub

- w wersji elektronicznej na adres:

annaflasza@mimowszystko.org

4. O terminie  nadesłania dokumentów decyduje:

- w przypadku wersji papierowej -  data stempla pocztowego

- w przypadku wersji elektronicznej - data i godzina wysłania na adres
mailowy

§7

Termin ogłoszenia wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 23 sierpnia 2010r.

mailto:annaflasza@mimowszystko.org
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§8

Kapituła konkursowa:

1.    Zwycięzców konkursu wyłoni Kapituła w składzie: Anna Flasza, Maja
Jaworska, Michał Serwiński, Małgorzata Wach.

2.     Kapituła  oceni nadesłane listy motywacyjne do dnia 23 sierpnia 2010
r.

3.     Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
telefonicznie lub pisemnie (poprzez list lub mail)

§9

Nagrody:

1. 10 niepełnosprawnych zwycięzców  będzie mogło wziąć udział w
planowanym projekcie.

2. Uczestnictwo w Rejsie jest nieodpłatne. Osoby niepełnosprawne i
opiekunowie, którzy dowiozą ich w miejsce z którego rozpocznie
się rejs (w przypadku każdego z uczestników może to być
najwyżej jeden opiekun) i odwiozą ich do miejsca zamieszkania po
zakończeniu wyprawy, otrzymają również zwrot kosztów podróży.

§10
Warunki uczestnictwa w Rejsie.

1. Warunkiem uczestnictwa w rejsie będzie:
a. Zwycięstwo w konkursie.
b. Zaakceptowanie i podpisanie przez uprawnionego regulaminu

rejsu.
c. Zaakceptowanie i podpisanie umowy z Fundacją określającej

zasady uczestnictwa w rejsie, a w szczególności:
- określenie obowiązków uczestnika jako załoganta na jachcie;
- uprawnienie Fundacji i organizatorów Rejsu do

wykorzystania wizerunku w materiałach powstających w
trakcie rejsu.

§11
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Prawa do listów motywacyjnych

1. Przez złożenie listu motywacyjnego, uczestnik udziela Fundacji
licencji do wykorzystania utworu jakim jest list motywacyjny, w
szczególności do jego opublikowania w całości lub w części na
stronie internetowej Fundacji, cytowania go w materiałach
reklamowych i informacyjnych, opublikowania w wydawnictwach
książkowych.

2. W przypadku opublikowania listu motywacyjnego w formie
książkowej, jego autorowi przysługiwać będzie odrębne
wynagrodzenie.

§12
Postanowienia końcowe:

    Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu
konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje

Organizator.
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