Regulamin Finału VII Edycji
AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU
7 CZERWCA 2019r
WARSZAWA
§1.
CEL IMPREZY
Celem Finału Siódmej Edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu (zwanego
dalej Finałem) jest:
1. Wyróżnienie uczestników biorących aktywny udział w projekcie Akademia
Nowoczesnego Patriotyzmu (zwanego dalej Projektem);
2. Nagrodzenie najbardziej wartościowych przedsięwzięć zrealizowanych w
ramach Projektu;
3. Integracja uczestników i organizatorów Projektu;

§2.
ORGANIZATOR
1. Instytucją organizującą Finał jest stowarzyszenie Klub Jagielloński z siedzibą
w Krakowie, zwany dalej Organizatorem.

§3.
TERMIN I MIEJSCE
1. Finał odbywa się w dniu 7 czerwca 2019r. w Warszawie, w Domu Innowacji
Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy. Harmonogram Finału umieszczony
zostanie na stronie internetowej Projektu (anp.kj.org.pl) oraz przesłany na
adresy e-mail opiekunów grup podane w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem Finału.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji poszczególnych części
programu, o czym zobowiązuje się poinformować niezwłocznie od momentu
zaistnienia zmiany poprzez opublikowanie odpowiedniej informacji na stronie
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internetowej projektu oraz fanpage’u Projektu na portalu Facebook. Wyjątek
stanowi godzina rozpoczęcia, której Organizator zobowiązuje się nie zmieniać
na niekorzyść uczestników, tzn. Finał nie rozpocznie się szybciej niż przewiduje
harmonogram.
3. Przed rozpoczęciem Finału każda grupa musi zgłosić się do Punktu
Informacji, gdzie zostaną przekazane wszelkie niezbędne informacji oraz
pakiety uczestników.
§4.
UCZESTNICY
1. Do uczestnictwa w Finale upoważniona jest reprezentacja grupy biorącej
udział w Projekcie, która spełniła łącznie następujące warunki:
a. Zrealizowała dwa zadania przewidziane w Regulaminie Projektu;
b. Przesłała zgodnie z wymogami Regulaminu Projektu prace dokumentujące
wykonanie zadania do dnia 21 maja do godziny 15:00:00;
c. Decyzją jury została zakwalifikowana do udziału w Finale. Lista grup
zakwalifikowanych do Finału zostanie ogłoszona do dnia 26 maja do godziny
15:00:00;
d. Przesłała formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Finale do dnia 2
czerwca do godziny 15:00:00 i otrzymała wiadomość zwrotną, potwierdzającą
przyjęcie zgłoszenia;
2. Maksymalna liczba uczestników- członków jednej reprezentacji w Finale
wynosi 8 osób, chyba że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator
postanowi inaczej.
3. Każda szkoła wysyłająca reprezentację na Finał zobligowana jest do
wyznaczenia opiekuna sprawującego opiekę nad uczestnikami będącymi
uczniami tej szkoły.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe oraz
wynikłe z celowych działań lub zaniechania uczestników zarówno uczniów, jak
i opiekunów- na terenie odbywania się imprezy i poza nim.
5.Istnieje możliwość wprowadzenia korekty dotyczącej liczby osób
uczestniczących w finale maksymalnie do 03.06.2019r. Do godziny 23:59:59.
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§5.
KONKURS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
1. Główną częścią Finału jest konkurs projektów społecznych, w trakcie którego
przyznana zostanie Nagroda Ekspertów oraz Nagrody w Kategoriach
Specjalnych.
§6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zbierane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia
Finału podlegają ochronie tak jak określone w §4 Regulaminu Projektu.

§7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie Finału obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
narkotyków oraz innych środków psychotropowych. Złamanie zakazu przez
uczestnika będzie skutkować usunięciem go z terenu Domu Innowacji
Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy oraz niedopuszczeniem do udziału w
Finale.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy odpowiednio
stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu
należy przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora: anp@kj.org.pl lub
bezpośrednio zgłaszać do Organizatora w dniu Finału.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie, o czy niezwłocznie poinformuje uczestników. Wszelkie zmiany
stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu
poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresy podane w formularzu zgłoszeniowym oraz po opublikowaniu zmian
w regulaminie na stronie internetowej projektu.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019r. Przystąpienie
Grupy do udziału w Finale jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
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