
Regulamin Finału VIII Edycji 

AKADEMII NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

18 WRZEŚNIA 2020 r., WARSZAWA

§1.

CEL IMPREZY

Celem Finału VIII Edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu (zwanego dalej „Finałem”) jest:

a) Wyróżnienie uczestników biorących udział w Konkursie Projektów (zwanego dalej: 
„Konkursem”) w ramach Akademii  Nowoczesnego Patriotyzmu (zwanego dalej 
„Projektem”);

b) Nagrodzenie najbardziej wartościowych przedsięwzięć zrealizowanych  w ramach 
Konkursu;

c) Integracja uczestników i organizatorów Projektu ANP oraz Konkursu.

§2.

ORGANIZATOR

1.  Organizatorem Finału jest stowarzyszenie Klub Jagielloński z siedzibą w Krakowie, zwane
dalej  „Organizatorem”.

§3.

TERMIN I MIEJSCE

1. Finał  odbywa  się  w  dniu  18  września  2020  r.,  w  Warszawie.  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.

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 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. W  przypadku  przedłużenia  stanu  zagrożenia  epidemiologicznego  na  terenie
Rzeczpospolitej  Polskiej,  związanej  z  epidemią  COVID-19  i  uniemożliwiającego
przeprowadzenie  Finału  w  formie,  miejscu  i  czasie  wskazanych  w  Regulaminie,
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  rozstrzygnięcia  Konkursu  w  inny
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sposób, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
O  wyborze  sposobu  rozstrzygnięcia  Organizator  niezwłocznie  powiadomi
Uczestników. 

4. Ogłoszenie  wyników  Konkursu,  nawet  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności
opisanych w §3. ust. 3, nastąpi dnia 18 września 2020 r. 

§4.

UCZESTNICY

1. Do  uczestnictwa  w  Finale  upoważniona  jest  reprezentacja  grupy  biorącej  udział  w
Projekcie, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. Została zakwalifikowana do Finału podczas półfinału;
b. Przesłała,  zgodnie  z  wymogami  Regulaminu  Projektu,  prace  dokumentujące

wykonanie zadania do dnia 11 września – sprawozdanie z realizacji projektu oraz
filmik bądź prezentację dokumentującą realizację projektu;

c. Przesłała  formularz  zgłoszeniowy  do  uczestnictwa  w  Finale  i  otrzymała
wiadomość zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia;

2. Maksymalna liczba  uczestników -  członków jednej  reprezentacji  w Finale  wynosi  4
osoby  +  opiekun,  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.

KONKURS PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

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

2. Podczas trwania Konkursu zostanie także wręczona nagroda główna oraz wyróżnienia
w Konkursie Miasto Mojej Przyszłości.

3. Nagrodą Główną w Konkursie jest „Weekend Zwycięzców”, czyli wyjazd weekendowy
dla grupy realizującej zwycięski projekt. Miejsce wyjazdu (tj. wybrane miasto w Polsce)
może zostać wybrane przez zwycięską grupę. 

4. W przypadku przedłużenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, związanej z epidemią COVID-19, uniemożliwiającego 
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zrealizowanie wyjazdu, Nagrodą Główną będzie przekazanie darowizny rzeczowej w 
postaci sprzętu dla zwycięskiej szkoły o wartości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięciu 
tysięcy złotych). Wszelkie zobowiązania wynikające z otrzymania darowizny rzeczowej,
w tym w szczególności zobowiązania podatkowe, pokrywa zwycięska szkoła.

§6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zbierane przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Finału podlegają
ochronie tak jak określone w §6 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 wydarzenia 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@klubjagiellonski.pl lub bezpośrednio zgłaszać
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 25 maja 2020r. Przystąpienie Grupy do udziału
w Finale jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
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