REGULAMIN KONKURSU “NAGRODA ZA (WY)TRWAŁOŚĆ”
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich prowadzony jest Konkurs „Nagroda za
(Wy)trwałość” realizowany w ramach Programu grantowego pod nazwą „Decydujesz, pomagamy”
(zwanego dalej „Programem”).
I.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Projekt: inicjatywa społeczna zrealizowana w ramach programu „Decydujesz, pomagamy” przez
Wnioskodawcę.
Wniosek: dokument zawierający informacje o Wnioskodawcy, opis zrealizowanego w ramach
Programu „Decydujesz, pomagamy” projektu, opis jego kontynuacji wraz z załącznikami
potwierdzającymi trwałość projektu i odpowiednie zgody na przetwarzanie danych Wnioskodawcy,
przesłany na adres mailowy Biura Programu: pomagamy@stocznia.org.pl .
Wnioskodawca: organizacja pozarządowa, która posiada osobowość prawną bądź jest jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (potocznie tzw.
ułomną osobą prawną); spółdzielnia socjalna; instytucja publiczna; klub sportowy zarejestrowany
w ewidencji Starosty Powiatowego; związki wyznaniowe - składający Wniosek.
Zwycięzca: Wnioskodawca, któremu zostanie przyznana darowizna i który otrzyma darowiznę na
cele statutowe.
Sklepy Tesco: sklepy prowadzone przez spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Kapelanka 56, 30 – 347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016108, NIP 526-10-37-737,
REGON 011270099, o kapitale zakładowym w wysokości 3.503.718.000,00 złotych.
Program: inicjatywa Tesco (Polska) Sp. z o.o., o nazwie „Decydujesz, pomagamy”, w której nagrodami
dla zwycięskich wniosków są granty w wysokości 5000,00 zł, 3000,00 zł i 1000,00 zł za odpowiednio
I, II i III miejsce.
Konkurs: inicjatywa Tesco (Polska) Sp. z o.o., o nazwie „Nagroda za (Wy)trwałość”, w której
nagrodami są darowizny o wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przeznaczone na cele
statutowe Zwycięzcy Konkursu.

Organizator

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Komisja Konkursowa : grupa osób podejmujących decyzję o przyznaniu 5 do 15 nagród (darowizn)
w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) na cele statutowe, zwana dalej: Komisją.
W jej skład wchodzą: przedstawiciele Tesco (Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacji Tesco, przedstawiciele
pracowników sklepów Tesco oraz eksperci Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia”, jak również przedstawiciele agencji Garden of Words.
II.

INFORMACJE O KONKURSIE
Organizatorzy i Partnerzy Konkursu

1.

Organizatorem Konkursu jest Tesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56,
30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016108, NIP 5261037737,
REGON 011270099, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.503.718.000 złotych, zwana dalej
„Organizatorem”.

2.

Partnerem merytorycznym Konkursu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
„Stocznia” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, wpisana do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324413, NIP 7010170150, REGON
141754758, zwana dalej „Stocznią”.

3.

Partnerem strategicznym Konkursu i fundatorem darowizn jest Fundacja Tesco z siedzibą
w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000418218, NIP 6762455179, REGON 122549869, zwana dalej „Fundacją”.

4.

Wzajemnie obowiązki Organizatora i Partnerów reguluje odrębna umowa współpracy dotycząca
realizacji Programu „Decydujesz, pomagamy”.
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Cele Programu
5.

W ramach Konkursu ”Nagroda za (Wy)trwałość” przyznanych zostanie od 5 do 15 darowizn
w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) każdy. Konkurs jest skierowany wyłącznie
do podmiotów, które zrealizowały projekty w ramach przynajmniej jednej z wszystkich edycji
programu „Decydujesz, pomagamy” (edycje I-VI). W Konkursie należy zgłaszać projekty, które
najbardziej wpłynęły na organizację i/lub społeczność lokalną poprzez kontynuację/trwałość
działań, które były realizowane w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.

6.

W ramach Konkursu nagrodzone zostaną projekty, których działania były kontynuowane po ich
zakończeniu, np. :
✓

kontynuacja wydarzeń/warsztatów, które zostały zorganizowane w ramach programu
„Decydujesz, pomagamy”;

✓

wykorzystanie

rezultatów projektu, czyli „rozsianie idei projektu” w innych

organizacjach/instytucjach/w społeczności lokalnej (np. inne podmioty wykorzystują
zainicjowany przez Wnioskodawcę warsztat, metodę);
✓

odbiorcy działań projektów przekazywali zdobyte kompetencje dalej (np. uczniowie po
warsztatach zorganizowali własne działania w szkole/dla społ. lokalnej);

✓

wykorzystanie efektów projektu po realizacji (np. wykorzystanie stworzonej dzięki
programowi infrastruktury).

7.

Zwycięzcy

Konkursu

powinni

przeznaczyć

darowiznę

na

cele

statutowe

swojej

organizacji/instytucji.
8.

Konkurs rozpoczyna się 8.11.2019 i kończy 31.01.2020 roku.
Harmonogram Konkursu:
TERMIN

DZIAŁANIE

8.11 – 8.12.2019

Składanie wniosków

8.12-20.12.2019

Ocena wniosków przez ekspertów i Komisję Konkursową

Do 31.12.2019

7.01-31.01.2020

Organizator

Ogłoszenie wyników Konkursu
Dosłanie wymaganych dokumentów przez Zwycięzców oraz przekazanie
darowizn Zwycięzcom Konkursu

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Składanie wniosków do Konkursu
9.

Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty, które zrealizowały przynajmniej jeden projekt
w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”.

10. Zgłoszenia

w

formie

uzupełnionego

formularza

dostępnego

na

stronie

www.tesco.pl/pomagamy przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres mailowy Biura
Programu: pomagamy@stocznia.org.pl. Formularz aplikacyjny stanowi zał. nr 1 do regulaminu.
11.

Akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające przykłady kontynuacji/trwałości
potwierdzone za pomocą: zdjęć, linków do filmów, artykułów, stron www, ulotek lub plakatów.

12. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesyłania wyłącznie załączników, co do których posiada
prawa autorskie, a także niezbędne zgody na publikację osób na nich widocznych.
13. Zgłoszenia przyjmowane będą od 8.11 do 4.12.2019 roku.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania Wniosków, bez
podawania przyczyny. W takim wypadku informacja ta pojawi się na stronie internetowej
Programu.
Kryteria oceny wniosków do Konkursu
15. Wnioski przesłane na adres mailowy Stoczni zostaną poddane ocenie merytorycznej przez
ekspertów powołanych przez Stocznię zgodnie z poniższymi kryteriami:
✓

Czy opisane we wniosku konkursowym działania stanowią kontynuację projektu
dofinansowanego w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”?

✓

Czy wniosek jest zrozumiały i wiarygodny?

✓

Czy załączniki (zdjęcia, filmy itd.) są dobrej jakości i potwierdzają treść wniosku?

✓

W jakim stopniu opisane działania (już po realizacji projektu) są atrakcyjne i kreatywne?

III.

ZASADY PRZYZNAWANIA DAROWIZNY

16. Wnioski konkursowe zostaną poddane ocenie merytorycznej ekspertów powołanych przez
Stocznię.
17.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną przedstawione Komisji konkursowej składającej się
z przedstawicieli Organizatora, Fundacji, dwóch wybranych pracowników sklepów TESCO w
Polsce, Stoczni oraz agencji Garden of Words. Komisja

Organizator

Partner strategiczny

na podstawie wyników oceny

Partner merytoryczny

merytorycznej podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu nagród (w formie darowizny)
Zwycięzcom.
18. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej programu grantowego „Decydujesz,
pomagamy (www.tesco.pl/pomagamy) oraz drogą mailową.
19. Podstawą do przekazania darowizny będzie przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania
umowy o przekazaniu darowizny na rzecz Zwycięzcy Konkursu:
✓

zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub skan umowy na prowadzenie
rachunku. Taki dokument musi zawierać: nazwę organizacji/instytucji, numer konta, podpis
i pieczątkę reprezentanta banku;

✓

W przypadku organizacji pozarządowych:
- Informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS w formacie .pdf (dostępną
pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl);

✓

W przypadku instytucji publicznych, lub innych podmiotów niewpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego:
- skan dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub
stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do reprezentowania go w
zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy
oraz rozliczenie projektu;
- Skan dokumentu potwierdzającego nr REGON;

20. Dopiero po otrzymaniu niezbędnych dokumentów, Stocznia prześle umowy o przekazaniu
darowizny do Zwycięzców Konkursu. Treść umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
21. Po otrzymaniu przez Stocznię umów podpisanych przez uprawnione osoby, Stocznia przekaże
darowiznę na rzecz Zwycięzcy Konkursu.

IV.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wnioskodawców jest Organizator.
23. Dane osobowe zbierane są na potrzeby organizacji i realizacji Konkursu „Nagroda za
(Wy)trwałość” realizowanego w ramach Programu „Decydujesz, pomagamy”, w tym w
szczególności:
a)

na potrzeby weryfikacji Wniosków oraz wyłonienia Zwycięzców i ogłoszenia wyników;
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b)

w celu komunikacji z Wnioskodawcami;

c)

w celu przekazania darowizn;

d)

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;

24. promocji

Programu,

wizerunku,

produktów

lub

usług

Organizatora

oraz

Fundacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej to:
a) przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy o przekazaniu darowizny na rzecz
Zwycięzcy Konkursu – w przypadku przetwarzania danych dla celów wymienionych w pkt 22
lit.a) niniejszego Regulaminu,
b) prawnie uzasadniony interes Organizatora oraz Fundacji- w przypadku przetwarzania
danych dla celów wymienionych w pkt 22 lit. b), d) oraz e) niniejszego Regulaminu,
c) obowiązek prawny ciążący na Organizatorze – w przypadku przetwarzania danych dla celów
wymienionych w pkt 22 lit. c) niniejszego Regulaminu.
25. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przekazywane do Stoczni na podstawie odrębnej
umowy powierzenia zawartej pomiędzy Organizatorem a Stocznią.
26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Konkursie.
27. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in. odnośnie praw
przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, okresu przetwarzania danych, znajduje
się w Polityce Prywatności i plików cookies znajdującej się na www.tesco.pl/politykaprywatnosci/.

V.

PROCES REKLAMACYJNY

28. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Wnioskodawcy powinni
zgłaszać na adres e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl. W przypadku pytań można kierować je
również pod numerem (tel.: 22 100 55 93) od 8 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. Reklamacje
będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu. W przedmiocie
reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Wnioskodawca o decyzji Organizatora
zostanie powiadomiony drogą mailową, na adres mailowy wskazany w reklamacji w terminie
7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
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VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Ewentualne kwestie budzące wątpliwości lub sporne dotyczące interpretacji Regulaminu będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Organizatora.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn,
takich

jak

konieczność

zapewnienia

jak

najlepszej

organizacji,

technicznej

obsługi

i bezpieczeństwa Konkursu. Poza powyższym Organizator dopuszcza tylko zmiany na korzyść
Uczestników i mające na celu usprawnienie organizacji Konkursu, jeżeli okaże się to wymagane.
O każdej zmianie Organizator powiadamiać będzie niezwłocznie na Stronie internetowej
Programu.
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ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Nagroda za (Wy)trwałość)” w ramach Programu Tesco
“Decydujesz, pomagamy”*.
Formularz należy wypełnić zgodnie z zaleceniami oraz odesłać wraz z załącznikami (zdjęcia, skany
publikacji itp.) na adres pomagamy@stocznia.org.pl do dnia 8 grudnia 2019 roku włącznie.
NAZWA ORGANIZACJI

Jeśli organizacja zmieniła nazwę, to prosimy podać starą i nową

Adres
KRS/REGON
Edycje, w których brali
Państwo udział
Nr rachunku bankowego
Jakie były rezultaty projektu
realizowanego w ramach
programu “Decydujesz,
pomagamy”?
W jaki sposób działania
zrealizowane w ramach
programu "Decydujesz,
pomagamy" są kontynuowane?

Jeśli realizowanych przez Państwa projektów było więcej niż
jeden, prosimy o podanie tytułu projektu, którego
trwałość/kontynuację będą Państwo wskazywać

•

•

•

•

Załączniki

Organizator

kontynuacja z innych środków wydarzeń/warsztatów,
które zostały zorganizowane w ramach programu
“Decydujesz, pomagamy”;
zaszczepienie idei projektu w innych
organizacjach/instytucjach/w społeczności lokalnej
(np. uczestnicy wykorzystują zainicjowany przez
Wnioskodawcę warsztat, metodę)
odbiorcy działań projektów przekazywali zdobyte
kompetencje dalej (np. uczniowie po warsztatach
zorganizowali potem własne działania w szkole/dla
społ. lokalnej)
wykorzystanie efektów projektu po realizacji (np.
wykorzystanie stworzonej dzięki programowi
infrastruktury)

Prosimy o umieszczenie maksymalnie 5 załączników danego
typu, np. maksymalnie 5 zdjęć, 5 linków, itd.

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Należy zwrócić uwagę, żeby załączniki potwierdzały
kontynuację/trwałość projektów (nie mogą to być zdjęcia z
realizacji projektów)
* Składając wniosek oświadczasz, że zapoznałeś się oraz akceptujesz warunki regulaminu
Konkursu „Nagroda za (Wy)trwałość” zamieszczonego na stronie Programu “Decydujesz,
pomagamy” pod adres www.tesco.pl/pomagamy
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU:

UMOWA DAROWIZNY nr xx/2020
zawarta w Warszawie w dniu 7.01.2020 roku zwana dalej Umową, pomiędzy:
Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA" z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Plac Zamkowy 10, 00 – 277 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000324413, NIP: 7010170150, REGON: 141754758, reprezentowaną
przez:
Jana Herbsta – Członka Zarządu
Adama Chabierę – Pełnomocnika Zarządu
zwaną dalej „Darczyńcą”,
a
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
reprezentowanym/ą przez:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
zwanym/ą dalej „Obdarowanym”.
§1
1.

Mocą niniejszej Umowy Darczyńca zobowiązuje się przekazać na rzecz Obdarowanego kwotę
3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), z przeznaczeniem na realizację celów
statutowych Obdarowanego, które są zgodne z założeniami Programu „Decydujesz, pomagamy”.

2.

Darczyńca oświadcza, iż przedmiot dofinansowania jest wolny od wszelkich obciążeń, ograniczeń
w rozporządzaniu oraz praw osób trzecich.

3.

Darczyńca oświadcza i zapewnia, że wartości majątkowe będące przedmiotem niniejszego
dofinansowania pochodzą z legalnego i ujawnionego źródła.
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4.

Obdarowany oświadcza, że dofinansowanie przyjmuje i zobowiązuje się przekazać ją na cel
określony w § 1, pkt. 1 niniejszej umowy.

5.

Na

każde

żądanie

Darczyńcy

Obdarowany

zobowiązuje

się

przedstawić

dokumenty,

potwierdzające wykorzystanie przedmiotu darowizny, zgodnie z niniejszą umową.
§2
1.

Kwota darowizny zostanie przekazana Obdarowanemu przelewem na rachunek bankowy
o numerze: ………………………………
§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego.
§4

1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez
właściwy dla siedziby Darczyńcy sąd powszechny.
§5

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Darczyńca

Obdarowany

_______________________________

____________________________
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