MŁODZI AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU
Regulamin Plebiscytu „Młody Talent Krajny i Pałuk 2020"
I. ZASADY OGÓLNE – ORGANIZATOR ORAZ CEL PLEBISCYTU:
1. Organizatorem Plebiscytu jest Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i
Pałuk". Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu
nakielskiego.
2. Plebiscyt jest inicjatywą LGD na rzecz dzieci i młodzieży, a jego celem głównym jest
aktywizowanie środowisk lokalnych do podejmowania inicjatyw w ramach LSR.
3. Celem szczegółowym Plebiscytu jest wyłonienie osób zasługujących na miano
„Młodego Talentu Krajny i Pałuk" oraz promocja utalentowanych młodych ludzi z
terenu powiatu nakielskiego, co służyć będzie generowaniu pomysłów na inicjatywy
młodzieżowe w ramach LSR .
4. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Radio NAKŁO.
II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
1. W Plebiscycie, w charakterze kandydata, mogą wziąć udział jedynie osoby
indywidualne (dzieci i młodzież do 25 r.ż.) posiadające udokumentowane szczególne
osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, zaangażowanie na rzecz lokalnych
społeczności i/lub organizacji, wolontariat etc.
2. Liczba kandydatów zgłoszonych do udziału w Plebiscycie jest ograniczona –
maksymalnie 25 osób.
3. Kandydat zgłaszany do Plebiscytu:
a. musi pochodzić z terenu powiatu nakielskiego (decyduje: miejsce
zamieszkania), oraz
b. w momencie zgłoszenia nie może mieć ukończonych 25 lat.
4. Kandydatem w Plebiscycie nie może być członek Kapituły Programu Stypendialnego
„Młody Talent Krajny i Pałuk", a także członek Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji
Rewizyjnej, pracownik biura LGD oraz członkowie ich rodzin (pierwszy stopień
pokrewieństwa).
5. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać: mieszkańcy powiatu nakielskiego, szkoły,
przedstawiciele lokalnych organizacji (stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP, kluby
sportowe, etc.), sołectwa, rodzice lub opiekunowie prawni, trenerzy, inne osoby i
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podmioty za wyjątkiem członków Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej i biura
LGD oraz Kapituły Programu Stypendialnego „Młody Talent Krajny i Pałuk".
6. Zgłoszenia należy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym pobranym ze strony:
www.krajna-paluki.cna.org.pl.
7. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć:
a. fotografię kandydata w wersji elektronicznej, w formacie .jpg ,
b. dokumenty potwierdzające szczególne osiągniecia kandydata (kopie
dyplomów, nagrania, zdjęcia, portfolio, etc. ),
które będą podstawą do głosowania przez mieszkańców i oceny Jury.
8. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia
mailowo (skan zgłoszenia z podpisami) na adres poczty elektronicznej LGD:
partnerstwo.naklo@wp.pl
decyduje data wpływu do biura LGD.
9. Warunkiem zakwalifikowania kandydata do Plebiscytu jest spełnienie warunków
opisanych powyżej w pkt. 1-8 oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych i upublicznianie wizerunku przez kandydata lub jego prawnych
opiekunów (dotyczy kandydatów niepełnoletnich), a także osoby dokonującej
zgłoszenia.
10. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w
Plebiscycie zdecyduje kolejność zgłoszeń.
11. Kandydat biorąc udział w Plebiscycie ma możliwość bezpłatnej prezentacji swojej
kandydatury na antenie Radio NAKŁO.
III. GŁOSOWANIE NA WYBRANEGO KANDYDATA I WYŁONIENIE LAUREATÓW:
Głosowanie na wybranego kandydata i wyłonienie zwycięzcy plebiscytu odbywać się
będzie w dwóch etapach:
Etap I - głosowanie za pomocą bramki SMS
1. Sylwetki kandydatów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora
www.krajna-paluki.cna.org.pl
2. W konkursie jako głosujący może wziąć udział każda osoba, bez ograniczeń wiekowych.
3. Każdy głosujący oddaje swój głos na uczestnika plebiscytu wysyłając SMS na wskazany numer.
4. Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów (SMS) na swojego faworyta

Plebiscyt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Do II etapu Plebiscytu zakwalifikowana zostanie pierwsza piątka finalistów
głosowania SMS-owego
6. Finaliści etapu I otrzymują po zakończeniu głosowania SMS noty punktowe zgodnie z
poniższym:
o Finalista nr 1 - 5 pkt,
o Finalista nr 2 - 4 pkt.,
o Finalista nr 3 - 3 pkt.,
o Finalista nr 4 - 2 pkt.,
o Finalista nr 5 - 1 pkt.
Etap II - obrady Jury Plebiscytu
1. Jury Plebiscytu powołane przez Organizatora tworzyć będą 3 osoby powołane przez
organizatora.
2. Każdy z członków Jury dysponuje również 5-cioma punktami, które dowolnie
rozdziela wśród finalistów głosowania SMS-owego, członek Jury może również
przyznać swoje 5 punktów tylko jednemu kandydatowi. Ocena członka Jury jest
oceną subiektywną. Członek Jury przydzielając punkty oceniać będzie szczególne
osiągnięcia kandydata na podstawie złożonych wraz z Formularzem zgłoszeniowym
dokumentów, o których mowa w pkt. II.7
3. Punkty z głosowania SMS i głosowania Jury sumuje się.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Laureat - 20 pkt.
5. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje osoba/grupa, która uzyskała największą liczbę
punktów sumując wyniki głosowania SMS-owego oraz punktację Jury.
6. Powyższy wynik uznaje się za ostateczny. Nie przewiduje się możliwości złożenia
odwołania.
IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODZENIE LAUREATÓW:
1. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas
uroczystej gali w dniu 19 listopada 2020 r. (czwartek).
2. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany formy wręczenia nagród laureatom. Forma wręczenia nagród zostanie
dostosowana do ewentualnych obostrzeń.
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V. NAGRODY W PLEBISCYCIE:
1. Nagrodami w Plebiscycie ufundowanymi przez Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo
dla Krajny i Pałuk” są:
• Zwycięzca I miejsca: nagroda pieniężna – 2 000,00 zł,
• Zwycięzca II miejsca: nagroda rzeczowa – HULAJNOGA ELEKTRYCZNA
o wartości do 1000,00 zł
• Zwycięzca III miejsca: nagroda rzeczowa – KAMERA INTERNETOWA Z
MIKROFONEM o wartości do 500,00 zł
2. Nagroda pieniężna zostanie przekazana w formie gotówkowej.
3. Odbiór nagrody rzeczowej Laureat potwierdza ostatecznie własnoręcznym
podpisem na karcie rozliczenia w zakresie nagród.
4. W przypadku miejsca II i III nie jest możliwa zamiana nagrody rzeczowej na nagrodę
pieniężną, a tym samym przekazania środków finansowych Laureatom.
5. W przypadku rezygnacji z nagrody, zostanie ona przekazana kolejnej osobie
uczestniczącej w Plebiscycie, zgodnie z ilością zdobytych punktów.
VI.
HARMONOGRAM REALIZACJI PLEBISCYTU
06.10.2020 do 20.10.2020 r. Zgłoszenia Kandydatów (o terminowości zgłoszenia
(do godz. 14:00)
decyduje data wpływu Formularza Zgłoszeniowego do
Biura LGD).
23.10.2020 r. do 16.11.2020 r. Głosowanie SMS-owe
do 19.11.2020 r.
Obrady Jury
19.11.2020 r.
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów, zgodnie
z zapisami pkt. IV.1-2
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