
REGULAMIN KONKURSU „MOBILI-TREE” 

Konkurs „Mobili-Tree” organizowany jest przez Regionalne Punkty Eurodesk w Krakowie – 

Europe4Youth oraz Mińsku Mazowieckim – Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU w 

ramach projektu „Eurodesk Garden” realizowanego we wrześniu i październiku 2018 roku.   

CELE KONKURSU:  

• Promowanie mobilności młodzieży; 

• Zwiększanie świadomości na temat narzędzi i źródeł informacji umożliwiających 

dostęp do informacji o charakterze europejskim i młodzieżowym; 

• Zwiększanie świadomości na temat programów i projektów umożliwiających 

mobilność i aktywność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą; 

• Zwiększanie świadomości o efektach edukacyjnych mobilności młodzieżowych. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

W konkursie biorą udział historie mobilności oraz ich efekty edukacyjne zgłoszone przez 

Uczestników Konkursu (kto może wziąć udział – patrz niżej) w formie wypełnionego 

formularza online. Uczestnicy wypełniają formularz https://goo.gl/forms/vJAIrjDfRE3bj83f1, a 

Organizatorzy po upływie terminu zgłoszeń publikują jego treść w formie postów na 

Facebook – na fanpage`ach @Europe4Youth lub @Fundacja EBU (w zależności od miejsca 

zamieszkania Uczestnika). Jeden post zawierał będzie jedną historię i efekt edukacyjny 

jednego uczestnika, który zostanie na nim „oznaczony”. Od tego momentu Uczestnicy są 

odpowiedzialni za zbieranie „lajków” (wszystkich możliwych reakcji na post na Facebook), a 

post, który zdobędzie najwięcej „lajków” wygra nagrody.  

TERMIN I MIEJSCE  

• Termin zgłoszeń upływa 26 września 2018 rok; 

• Data publikacji postów to 28 września 2018 rok (zostaną opublikowane jedynie te 

historie, które spełniają warunki konkursu); 

• Okres promowania historii i zbierania „lajków”: 27.09.2018 - 30.10.2018; 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października na fanpage`u @Europe4Youth lub 

@Fundacja EBU oraz na wydarzeniach @Eurodesk Garden oraz na stronie internetowej 

www.europe4youth.eu/eurodeskgarden. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

W konkursie może wziąć każda młoda osoba w wieku 13-30, która w ostatnich 3 latach 

wzięła udział w dowolnym typie mobilności edukacyjnych, tj. wymianie młodzieżowej, 

wolontariacie, wymianie studenckiej, stażu, praktyce, szkoleniu, konferencji itp. lub 

lokalnym projekcie młodzieżowym i zamieszkuje województwo Małopolskie lub Powiat 

Miński. Aplikacje są możliwe tylko w języku polskim.  

DODATKOWE INFORMACJE 

Uczestnicy konkursu zaproszeni są 28 września na uroczyste otwarcia ogródków 

eurodeskowych w Mińsku Mazowieckim lub Krakowie, gdzie będą mogli zawiesić rzeczywistą 

„bombkę” na wskazanym drzewie – „Mobili-Tree”. Na bombce każdy konkursowicz napisze 

https://goo.gl/forms/vJAIrjDfRE3bj83f1


tytuł projektu, w którym wziął udział oraz 1 rzecz, której się nauczył.  

 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest 

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU oraz Stowarzyszenie Europe4Youth.  

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli 

występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 

konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, b) poprawiania swoich danych 

osobowych, c) usunięcia swoich danych osobowych.  

4. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  

5. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych 

osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych.  

USTALENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz publikowania 

zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a powstały materiał będzie 

wyłączną własnością organizatora.  

Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator konkursu.  


