Warszawa, dnia 30 grudnia 2017 r.

Ogólnopolski konkurs artystyczny
pt. „Spełniam marzenie”
W ramach Projektu „d@Vinci” – realizującego ambicje życiowe dzieci i młodzieży

Regulamin Konkursu
I. Warunki uczestnictwa.
1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu artystycznego „Spełniam marzenie” w ramach
Projektu „d@Vinci” jest Fundacja Dziecko i Rodzina z siedzibą w Warszawie przy ul. Heroldów
10a m 49, 01-991 Warszawa.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 13 do 21 lat, przebywający w
pieczy zastępczej oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem ośrodków pomocy społecznej.
3. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a. 13 – 15 lat,
b. 16 – 18 lat,
c. 19-21 lat.
W każdej kategorii wiekowej wyłoniona zostanie grupa laureatów.
II. Termin i miejsce konkursu.
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od dnia 19 stycznia 2018 r. do dnia
30 kwietnia 2018 r. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.
2. Prace kierować należy biura Fundacji w Warszawie.
III. Zasady konkursu.
1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 regulaminu,
dostarczyć Organizatorowi:
a. scenariusz życia – praca literacka,
b. autoprezentacja w formie nagrania wideo,
c. formularz zgłoszenia uczestnictwa.
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2. Scenariusz życia powinien dotyczyć perspektywy najbliższych kilku lub kilkunastu lat
i zawierać:
- opis swojej obecnej sytuacji i środowiska
- przedstawienie własnych marzeń,
- opis planów życiowych, w tym celów zawodowych, ambicji.
Dodatkowo punktowane będą scenariusze zawierające odpowiedź na pytania :
- jak realizacja mojego planu życiowego wpłynie na mnie i moje otoczenie?
- jak pomagam lub jak zamierzam pomagać innym w przyszłości?
3. Autoprezentacja w formie nagrania video powinna trwać ok.3 minut, w trakcie nagrania

uczestnik konkursu przedstawia siebie oraz odpowiada na pytanie dlaczego chce wziąć udział
w konkursie?, co go skłoniło do udziału w konkursie?
4. Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów w konkursie.
Dodatkowe punkty będą przyznawane uczestnikom, którzy:
a. udokumentują swoją dotychczasową działalność wolontarystyczną lub podjęte działania na
rzecz realizacji własnego scenariusza życiowego,
lub
b. wykonanie pracy artystycznej w dowolnej formie (plastycznej, literackiej, muzycznej,

komputerowej lub innej formie) nawiązującej do marzenia lub celu życiowego autora.
5. Przygotowane prace konkursowe wraz z wymaganym formularzem należy dostarczyć:
a. tradycyjną pocztą w wersji papierowej wraz z zapisaną na nośniku cyfrowym
autoprezentacją na adres: Fundacja Dziecko i Rodzina. ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro,
00-389 Warszawa z dopiskiem „Projekt d@Vinci”
lub
b. w wersji elektronicznej na adres fdir@wp.pl

5. Ocenę prac przeprowadzi specjalna kapituła konkursowa, w składzie powołanym przez
Radę Programową projektu d@Vinci w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność z wymaganiami formalnymi opisanymi w dziale III,
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b) pomysł na realizacje własnych planów życiowych,
c) ocena możliwości realizacji planu,
6. W postępowaniu konkursowym wyłonionych zostanie 20 wyróżnionych laureatów
konkursu, którzy wezmą udział w letnim obozie zgodnie pkt IV. Spośród wyróżnionych
laureatów, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców konkursu oraz dwa wyróżnienia. Osoby
te dodatkowo otrzymają nagrody finansowe. Lista zwycięzców ogłoszona zostanie w trakcie
obozu.
7. Złożone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi,
wyróżnione będą opublikowane na stronie internetowej dedykowanej projektowi d@Vinci.

IV termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu
1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 30 maja 2018 roku. Lista laureatów
zamieszczona zostanie na stronie FB oraz stronie www.fdir.pl, dodatkowo poinformujemy
indywidualnie każdego uczestnika.
V. Nagrody i wyróżnienia konkursowe.
1. Laureaci konkursu zaproszeni zostaną na koszt Fundacji do uczestnictwa w letnim
10 – dniowym obozie artystyczno – filmowym na Mazurach.
2. Dodatkową nagrodą jest bardzo bogaty program pobytu, udział min: w profesjonalnych
warsztatach plastycznych i filmowych, zajęciach sportowych capoeira, spotkania z osobami ze
świata artystycznego i mediów.
3. Uczestnicy objęci będą po zakończeniu obozu specjalnymi działaniami pomagającymi
zrealizować marzenia i ich plany zawodowe.
4. Przewidziane są nagrody finansowe za trzy pierwsze miejsca dla laureatów konkursu oraz
dwa wyróżnienia:
I miejsce – 1200 zł,
II miejsce – 800 zł,
III miejsce – 600 zł.
Wyróżnienia – po 200 zł.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu
rozstrzyga Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina.
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2. Opiekun prawny i uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych prowadzonych
przez Organizatora.
3. Opiekun prawny i uczestnik przystępując do konkursu przekazuje prawa autorskie do prac
artystycznych na rzecz Organizatora i wyraża nieodpłatną zgodę na jej wykorzystanie bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium - na potrzeby działań
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
4. Uczestnik obozu i opiekun prawny wyraża zgodę na przekazanie praw do wytworzonych
przez uczestnika obozu utworów artystycznych na rzecz dalszej realizacji projektu d@Vinci,
w tym promocji projektu i pozyskiwania sponsorów na kolejne edycje.
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