
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. I.         Cel Konkursu 
 

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”) 
 

             II.     ORGANIZATORZY 
 

Organizatorem Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest Fundacja "Świat na Tak" 

wraz z Samorządowymi i innymi Lokalnymi Komitetami Organizacyjnymi. 
 

V. III.    Przebieg Konkursu – edycja ogólnopolska 
 

Czas realizacji: styczeń - czerwiec 2021 r. (patrz kalendarz prac) 
 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

I etap   – na szczeblu lokalnym 

II etap – na szczeblu ogólnopolskim 
 

◼ Fundacja powołuje Ogólnopolski Komitet Organizacyjny składający się    z 

przedstawicieli władz samorządowych miast uczestniczących                 w 

konkursie oraz innych instytucji. Samorządy lub instytucje organizujące 

Konkurs powołują Lokalne Komitety Organizacyjne. 

◼ Komitet, na każdym szczeblu realizacji konkursu, powołuje Jury,  

w składzie którego winni wejść m.in.: psycholog, nauczyciel  

i przedstawiciel samorządu. Jury nie może liczyć mniej niż 5 osób i musi 

składać się z nieparzystej liczby członków. 

1.  Jury wyłania nie więcej niż 8 laureatów na każdym etapie Konkursu  w 

każdej kategorii. Do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest          1 

osoba spośród laureatów lokalnych z kategorii indywidualnej 14-19 lat 

„Ósemka”. 

2.  Ze względu na trudność oceny oraz niemożność zastosowania 

jednolitego systemu kryteriów Jury ma prawo do przeprowadzania 

indywidualnych rozmów z uczestnikami. 

3.  Zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich Jury może 

przyznać równorzędne wyróżnienia. 

4.  Dla laureatów eliminacji lokalnych, Burmistrz MiG Myślenice może 

ufundować nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

5.  Wyłoniony kandydat może zwrócić się o refundację kosztów przejazdu 

wraz z opiekunem, na przesłuchania w eliminacjach ogólnopolskich. 

  www.swiatnatak.pl                 www.myslenice.pl 

         
                         

            IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1.   W konkursie może uczestniczyć uczeń: 

      klasy 7-8 szkoły podstawowej, 

      klasy 1-5 szkoły ponadpodstawowej z terenu Miasta i Gminy              

       Myślenice a także z terenu Powiatu Myślenickiego. 

2.  Forma zgłoszeń: indywidualna. 

3.  Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie w terminie 

przewidzianym w kalendarzu prac wypełnionej karty uczestnictwa wraz    z 

załącznikami (w tym rekomendacje) do organizatora UMiG                   w 

Myślenicach. Z uwagi na gminny charakter konkursu zgłaszani mogą być 

kandydaci spoza Miasta i Gminy Myślenice, którzy wykazują się 

działalnością na rzecz społeczności Gminy Myślenice. 
 

Uwaga: W konkursie nie mogą brać udziału laureaci i wyróżnieni 

poprzednich edycji konkursu 
 

1. V. Działania zasługujące na wyróżnienie 
 

1.    konsekwentna pomoc potrzebującym, 

2.    podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, 

3.  zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, 

4.  podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej 

agresji i brutalności, a więcej życzliwości, 

5.  aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. 

2.  

3. VI.  KRYTERIA  oceny     kandydata 
 

   Kryterium pracy 

1.    konsekwencja w realizacji podjętych prac, 

2.    zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, 

3.    pozytywny efekt społeczny, 

4.  wzorowotwórczy charakter działań, 

5.  wytrwałość w pokonywaniu trudności, 

6.  motywy działania, 

7.  minimum 1 rok stałej pracy wolontarystycznej. 

   Kryterium postawy 

Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa   w 

życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów). Przedstawione 

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

 
 

http://www.swiatnatak.pl/
http://www.myslenice.pl/


VI.  

VII. Kalendarz prac Ogólnopolskiego Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” 
                                                    XV Edycja Gminna 

1. XXVII EDYCJA  OGÓLNOPOLSKA 

2. 2020/2021 
 

  

 styczeń – luty 2021 r. 

Promocja konkursu w mediach, szkołach i władzach 

samorządowych, zaproszenie do udziału w konkursie 

 rozesłanie materiałów informacyjnych 

 

do 1 marca 2021 r. 

 

Zgłaszanie kandydatów do edycji lokalnych 

do 12 marca 2021 r. 

 

Przeprowadzenie eliminacji w edycjach lokalnych 

do 17 marca 2021 r. Przekazanie informacji o laureatach lokalnych do 

Fundacji, wskazanie reprezentanta do eliminacji 

ogólnopolskich 

8-9 kwietnia 2021 r. Eliminacje Ogólnopolskie w Warszawie 

 

 czerwiec 2021 r. Wielka Gala kończąca XXVII Ogólnopolską Edycję 

Konkursu  Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

 

Kalendarz jest integralną częścią regulaminu konkursu. 
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