
Aneks do Regulaminu Finału VIII Edycji 

AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

18 WRZEŚNIA 2020 r., ONLINE

§1.

TERMIN I MIEJSCE

1. Finał ONLINE odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. w godzinach od 11:00 do 14:30 i
będzie transmitowana za pośrednictwem internetu na platformie Facebook. Dostęp do
transmisji będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

2. Harmonogram  Finału  umieszczony  zostanie  na  stronie  internetowej  Projektu
(anp.klubjagiellonski.pl)  oraz  przesłany na  adresy  e-mail  opiekunów grup podane w
formularzu projektowym najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem Finału.

3. 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 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.

§2.

KONKURS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

1. Główną  częścią  Finału  jest  prezentacja  projektów  społecznych,  w  trakcie  której
przyznana zostanie Nagroda Główna oraz wyróżnienia.

2. Konkurs Projektów Społecznych zostanie przeprowadzony w sposób zdalny, poprzez
platformę ZOOM. Finaliści, zakwalifikowani do uczestnictwa w Konkursie otrzymają
od Organizatora, drogą mailową, dokładne instrukcje, nie później niż na 7 dni przed
planowanym wydarzeniem.

3. Na kilka dni przed Galą Finałową oraz w dniu wydarzenia, Organizator przeprowadzi
próbę łączności z każdym Finalistą.

4. Finaliści  zobowiązani  są  do  zapewnienia  ze  swojej  strony:  sprawnego  łącza
internetowego  oraz  sprzętu  umożliwiającego  dołączenie  do  platformy  zoom oraz
przekazywanie obrazu i dźwięku. 

5. Organizator  nie  odpowiada  za  problemy  techniczne  pojawiające  się  po  stronie
Finalistów.

6. W razie problemów technicznych leżących po stronie Organizatora, zobowiązuje się on
do podjęcia  wszelkich środków,  by  dokończyć Konkurs,  umożliwiając każdej  grupie
prezentację swojego projektu. 



7. W  razie  problemów  technicznych  leżących  po  stronie  Finalistów,  Organizator
zobowiązuje  się  podjąć  wszelkie  środki,  by  umożliwić  grupie  zaprezentowanie
projektu, wykorzystując wszelkie możliwe środki bezpośredniego porozumiewania się
na odległość. 

8. W przypadku braku jakiegokolwiek sposobu łączności  z Finalistą,  Jury może ocenić
projekt według jednolitych kryteriów, na podstawie przesłanego przez Finalistę filmiku.

9. Finaliści Konkursu Projektów Społecznych zobowiązani są do zaprezentowania swoich
projektów  w  trakcie  maksymalnie  6-minutowych  wystąpień.  Prócz  wspomnianych
wystąpień Finaliści mają możliwość przesłania maksymalnie 4- minutowego filmiku,
który zostanie odtworzony PO wystąpieniu grupy. 

10. By  móc  skorzystać  z  możliwości  odtworzenia  filmu,  Finaliści  muszą  dostarczyć
Organizatorowi plik z materiałem do  14września 2020r. w możliwych formatach: mp4.

11. Niedostarczenie  plików  w  odpowiednim  terminie  bądź  formacie,  może  skutkować
niemożliwością odtworzenia go podczas Finału.

12. Organizator zobowiązuje się sprawdzić poprawność odtwarzania przesłanego nagrania
i poinformować o ewentualnych błędach Finalistę.

13. Ogłoszenie wyników Konkursu Projektów Społecznych oraz Konkursu Miasto Mojej
Przyszłości nastąpi 18.09.2020r. w czasie transmisji Finału. 

14. Dostarczenie  nagród  i  wyróżnień  przyznanych  w  ramach  Konkursu  Projektów
Społecznych  oraz  Konkursu  Miasto  Mojej  Przyszłości  nastąpi  drogą  pocztową,  po
wcześniejszym kontakcie Organizatora ze zwycięzcami. 

§6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane  osobowe  zbierane  przez  Organizatora  na  potrzeby  przeprowadzenia  Finału
Online podlegają ochronie tak jak określone w §6 Regulaminu Projektu.

2. Wszystkie osoby biorące udział w Finale Online VIII edycji Akademii Nowoczesnego
Patriotyzmu, wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w formie transmisji
oraz nagrania transmisji, które zostanie udostępnione na Facebooku ANP. 

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesłać na
adres poczty elektronicznej Organizatora:  anp@klubjagiellonski.pl lub bezpośrednio zgłaszać
do Organizatora w dniu Finału.

2. Niniejszy aneks do regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. Przystąpienie
Grupy do udziału w Finale jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

mailto:anp@kj.org.pl

