REGULAMIN GALI FINAŁOWEJ
VI EDYCJI AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU
8 czerwca 2018 r.
§ 1.
CEL IMPREZY
Celem Gali finałowej VI 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 8 czerwca 2018 roku.
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2. Finał odbywa się na terenie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac
Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

§ 4.
UCZESTNICTWO
1. Do uczestnictwa w Finale upoważniona jest reprezentacja grupy biorącej udział w
Projekcie, która spełniła łącznie następujące warunki:
a. Zrealizowała wszystkie zadania przewidziane w Regulaminie Projektu;
b. Przesłała zgodne z wymogami Regulaminu Projektu prace dokumentujące
wykonanie zadań wraz z Kartą Oceny Projektu do dnia 15 maja 2018 r. do
godziny 23:59:59;
c. Przesłała formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Finale i otrzymała
wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
2. Maksymalna liczba uczniów – 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 wprowadzania korekty dotyczącej liczby osób uczestniczących
w finale maksymalnie do dnia 1 czerwca 2018 r. do godziny 23:59.
6. Punkt rejestracyjny zlokalizowany będzie dnia 8 czerwca 2018 r. w godzinach
9:30-10:30, po wejściu do Gmachu Głównego Politechiniki Warszawskiej.
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§ 5.
KONKURS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
1. Główną częścią Finału jest finał konkursu projektów społecznych (zwany dalej
Konkursem).
2. Podczas Konkursu swoje prace zaprezentują najlepsze grupy, które zostały
wyłonione w etapie półfinałowym.
3. Każda z wybranych grup ma na zaprezentowanie projektu 5 min. Do dyspozycji
prezentujących będzie komputer z programami Power Point oraz Windows Media
Player.
4. Po upływie tego czasu prowadzacy Konkurs przerwą grupie prezentację, bez
względu na to, czy została ona zakończona.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia
prezentacji lub filmiku, jesli będzie zapisany w innym programie niż podane w pkt
3.
6. Jury konkursowe będzie oceniało prezentowane projekty zgodnie z kryteriami
opisanymi w § 4, pkt 5 Regulaminu VI Edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu.
§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zbierane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Finału
podlegają ochronie tak, jak określono w §6 Regulaminu Projektu.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klub Jagielloński, Rynek Główny 34, 31-010 Kraków, tel.: 12 429 02 73
www.kj.org.pl • klub@kj.org.pl • www.anp.kj.org.pl • anp@kj.org.pl

1. W trakcie Finału obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, narkotyków
oraz innych środków psychotropowych. Złamanie zakazu przez uczestnika
skutkować będzie usunięciem go z budynku Politechniki oraz niedopuszczeniem
do udziału w Konkursie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy odpowiednio
stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy
przesyłać na adres poczty elektronicznej Organizatora: anp@kj.org.pl lub zgłaszać
bezpośrednio do Organizatora w dniu Finału.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie, o czym 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 1 maja 2018 r. Przystąpienie Grupy
do udziału w Finale jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
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