
 

 

Regulamin Konkursu CZŁOWIEK BEZ BARIER 

Edycja 2008  

 

 

Konkurs „Człowiek bez barier” (dalej Konkurs ) organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracji (dalej Stowarzyszenie) . 

 

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób niepełnosprawnych, których Ŝycie społeczne 

i zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem postępowania 

dla wielu osób w całym kraju. 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1) Tytuł „Człowiek bez barier” przyznawany jest osobie niepełnosprawnej za szczególne osiągnięcia 

Ŝyciowe, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć sportowych. 

2) Z zastrzeŜeniem ustępu kolejnego, do Konkursu moŜe zostać zgłoszona kaŜda pełnoletnia osoba 

niepełnosprawna, której Ŝycie społeczne lub zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

osiągnięć sportowych, oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością zdaniem zgłaszającego 

mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób (dalej Kandydat ). 

3) Kandydatem moŜe być osoba nagrodzona w poprzednich edycjach Konkursu. 

 

§ 2. 

 

1) Konkurs jest organizowany raz w roku kalendarzowym. 

2) Kolejne edycje Konkursu ogłasza Kapituła Konkursu, przyjmując kaŜdorazowo regulamin 

Konkursu oraz podając daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania przez Stowarzyszenie 

zgłoszeń Kandydatów.  

3) Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie tytułu „Człowiek bez barier” odbywa się podczas 

uroczystości organizowanej w drugiej połowie roku. 

  

 

 

 



II. Zgłoszenia do Konkursu  

 

§ 3. 

 

1) Kandydata do Konkursu moŜe zgłosić kaŜda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja 

nieposiadająca osobowości prawnej (dalej Zgłaszaj ący). 

2) KaŜdy Zgłaszający moŜe zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym kaŜde zgłoszenie musi 

zostać nadesłane odrębnie z zachowaniem postanowień ustępów następujących. 

3) Zgłoszenia kandydatów do edycji Konkursu odbywającej się w roku 2008 moŜna nadsyłać od dnia 

2 lipca 2008 roku do dnia 15 września 2008 roku do godziny 24.00. 

4) Zgłoszenia moŜna: 

a) składać osobiście w biurze Stowarzyszenia; 

b) przesłać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. SapieŜyńska 10a; 

00-215 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier”; 

c) przesłać na adres poczty elektronicznej: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie 

tekst Konkurs Człowiek bez barier. 

5) O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez 

Stowarzyszenie, data stempla pocztowego lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer 

Stowarzyszenia. 

6) Zgłoszenie naleŜy składać na formularzach dostępnych na stronach internetowych 

www.niepelnosprawni.pl oraz www.wyborcza.pl. 

7) KaŜde zgłoszenie musi zawierać:  

a) dane Kandydata: 

i) imię i nazwisko, 

ii) adres oraz telefon kontaktowy; 

b) dane Zgłaszającego: 

i) imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej 

Zgłaszającego, 

ii) adres oraz telefon kontaktowy; 

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według 

załączonego formularza; 

d) opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności; 

e) jednoznaczną rekomendację kandydatury; 

f) zdjęcie Kandydata; 

g) zgodę Kandydata na: 

i) przetwarzanie danych osobowych, 

ii) udział w Konkursie, 

iii) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu. 

8) Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa: 

a) W § 3 ust. 7 punktach a) – f)  – uznaje się za niewaŜne; 



b) w § 3 ust. 7 punkcie g) – przyjmuje się warunkowo, a Stowarzyszenie skontaktuje się z 

Kandydatem, informując go o zgłoszeniu oraz zwracając się z prośbą 

o wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udział w Konkursie oraz 

rozpowszechnianie jego wizerunku. W przypadku braku tejŜe zgody zgłoszenie uznaje się za 

niewaŜne. 

9) Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny zostać uzupełnione o złoŜone na piśmie 

oświadczenia, o których mowa w punktach c) oraz g) ustępu 7) w terminie do dnia 15 września 

2008 roku pod rygorem uznania ich za niewaŜne. 

10) Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia niewaŜne podlegają 

zniszczeniu, złoŜone prawidłowo zachowywane są w aktach danej edycji Konkursu. 

 

 

III. Kapituła Konkursu  

 

§ 4. 

 

1) Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Konkursu. 

2) Członków Kapituły oraz ekspertów wspierających Kapitułę powołuje Prezes Stowarzyszenia.  

3) Kapitule przewodniczy Przewodniczący wybrany przez Członków Kapituły spośród ich grona 

większością głosów oddanych. 

 

§ 5. 

 

1) Przewodniczący i Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję bezterminowo w kolejnych edycjach 

Konkursu od momentu powołania do momentu złoŜenia rezygnacji lub odwołania. 

2) Eksperci powoływani są przez Prezesa Stowarzyszenia odrębnie na potrzeby kaŜdej z edycji 

Konkursu i pełnią swoją funkcję wyłącznie w danym roku kalendarzowym. 

3) Członek Kapituły oraz ekspert moŜe: 

a) złoŜyć rezygnację z funkcji w kaŜdym czasie na ręce Przewodniczącego Kapituły; 

b) zostać odwołany przez Przewodniczącego Kapituły na umotywowany wniosek co najmniej 

dwóch członków Kapituły. 

4) Przewodniczący Kapituły moŜe: 

a) złoŜyć rezygnację z funkcji w kaŜdym czasie na ręce Prezesa Stowarzyszenia;  

b) zostać odwołany przez Członków Kapituły w głosowaniu tajnym podejmowanym na wniosek 

dowolnego z członków Kapituły. 

5) Członkowie Kapituły oraz eksperci pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

 

 

 

 



IV. Tryb przyznawania nagrody  

 

§ 6. 

 

1) Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie grupy 

ekspertów Kapituły pod przewodnictwem Przewodniczącego Kapituły. 

2) Grupa ekspertów dokonuje weryfikacji nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia kryteriów 

formalnych, a następnie spośród zgłoszeń spełniających wymagania formalne w drodze otwartej 

dyskusji wyłania 15 Kandydatów w celu ich zaprezentowania Kapitule.  

3) W przypadku róŜnicy zdań, w przypadku Kandydatów, co do których zdania są podzielone, 

odbywa się głosowanie. Kandydata, nad którym ma być podjęte głosowanie, zaproponować moŜe 

kaŜdy z ekspertów.  

4) Kapitule przekazywane są dane Kandydatów, co do których eksperci byli jednomyślni, oraz tych, 

którzy uzyskali największą ilość głosów. Przewodniczący Kapituły moŜe podjąć decyzję 

o przekazaniu do oceny Kapitule równieŜ innych, niewybranych przez ekspertów, prawidłowo 

zgłoszonych Kandydatów. 

 

§ 7 

 

1) Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły lub Prezes Stowarzyszenia.  

2) Kapituła moŜe podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu. 

3) W przypadku głosowania decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. 

4) W przypadku równej liczby głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły. 

5) Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

6) Kapituła w pierwszej kolejności spośród Kandydatów wytypowanych przez ekspertów oraz 

Przewodniczącego Kapituły dokonuje wyboru 5 laureatów Konkursu, a następnie spośród 

laureatów Konkursu wybiera zwycięzcę. Kapituła moŜe równieŜ przyznać wyróŜnienie specjalne. 

7) Wybór dokonywany jest w drodze otwartej dyskusji, a w przypadku róŜnicy zdań w drodze 

głosowania. 

8) W przypadku róŜnicy zdań w przypadku Kandydatów, co do których zdania są podzielone, 

odbywa się głosowanie. Kandydata, nad którym ma być podjęte głosowanie, zaproponować moŜe 

kaŜdy z członków Kapituły.  

9) Laureatami zostają Kandydaci, co do których Członkowie Kapituły byli jednomyślni, oraz ci, którzy 

uzyskali największą ilość głosów. 

10) Zwycięzcą zostaje ten spośród laureatów, którego Członkowie Kapituły wskaŜą jednogłośnie, lub 

w przypadku róŜnicy zdań ten, na którego oddana została największa ilość głosów.  

11) Kapituła decyzję winna podjąć nie później niŜ 10 października kaŜdego roku kalendarzowego. 

 

 

 



§ 8. 

 

1) Nagrodę główną w Konkursie stanowi tytuł „Człowiek bez barier”. Zwycięzca otrzymuje równieŜ 

statuetkę oraz nagrodę pienięŜną w wysokości 6000 PLN brutto (sześć tysięcy złotych brutto). 

2) Pozostali laureaci otrzymują statuetki laureata Konkursu oraz nagrody pienięŜne w wysokości 

1000 PLN brutto (tysiąc złotych brutto) kaŜdy. 

3) Laureat, któremu Kapituła przyznała wyróŜnienie specjalne, otrzymuje dyplom gratulacyjny. 

 

§ 9. 

 

1) O terminie wręczenia nagród oraz wyróŜnień w konkursie powiadamiani są wyłącznie laureaci. 

2) Powiadomienia dokonuje Stowarzyszenie. 

3) Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach. 

 

 

V. Informacje dodatkowe 

 

§ 10. 

 

1) Regulamin konkursu udostępniony jest w siedzibie Stowarzyszenia i na jego stronie 

internetowej pod adresem: www.niepelnosprawni.pl.  

2) Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą osoby/podmioty, które je 

przesłały. W szczególności poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iŜ: 

a. przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa w szczególności autorskich 

praw majątkowych etc., 

b. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczenia ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości 

ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku 

skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność 

za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych 

szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń, 

c. w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iŜ dane zgłoszenie narusza ww. 

postanowienia, Organizator ma prawo weryfikacji danych. 

3) Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest 

jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4) Wykładnia Regulaminu naleŜy wyłącznie do Organizatora Konkursu. 

5) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób 

trzecich. 

6) Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, 

Uczestnik wyraŜa zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 

 



7) Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać w biurze Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. SapieŜyńska 10a, 00-215 Warszawa, tel. (022) 635 

13 30 lub 536 01 51, czlowiekbb@integracja.org. 

 


