REGULAMIN KONKURSU
“ONETOMAJĄ”
konkurs i program realizowany przez Vital Voices Poland, 2021
§1
1. Organizatorem konkursu i programu „OneToMają” (zwanego dalej „Konkursem” i/lub
„Programem”) jest Fundacja Głosy Kobiet, z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 79,
wpisana do KRS pod numerem 0000420409 (zwana dalej „Organizatorem” i/lub „Vital Voices
Poland”), reprezentująca międzynarodową organizację Vital Voices Global Partnership.
§2
1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki
uczestników Konkursu.
2. Celem Konkursu oraz Programu „OneToMają” jest wspieranie rozwoju młodych kobiet,
zwiększanie różnorodności edukacji poza formalnej na wsi, w miejscowościach i miastach do
50 tysięcy mieszkańców oraz obalanie stereotypów na temat płci.
§3
1. Konkurs adresowany jest do uczennic szkół ponadpodstawowych na obszarze wsi, małej
miejscowości lub miasta do 50 tysięcy mieszkańców, zainteresowanych oraz zmienianiem
świata na lepsze, które w chwili zgłoszenia są uczennicami klas 2-4 szkół
ponadpodstawowych.
2. Programem „OneToMają” zostaną objęte Finalistki Konkursu.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. wypełnienie i przesłanie kwestionariusza stanowiącego załącznik A do niniejszego
Regulaminu (kwestionariusz dostępny od 15.10.2021),
b. przesłanie pisemnej rekomendacji od najbardziej doświadczonej osoby, z którą
kandydatka współpracowała do tej pory (na przykład nauczyciela, koordynatora wolontariatu,
trenera). Wskazówki pomocne w pisaniu rekomendacji zamieszone są w załączniku C.
c. nadesłanie podpisanych oświadczeń stanowiących załączniki nr B1 lub B2 do niniejszego
Regulaminu. W przypadku dziewcząt niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodzica/przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, który podpisuje wymagane
oświadczenia (B2).
4. Kwestionariusz, oświadczenie/a oraz pisemną rekomendację należy przesłać na adres:
onetomaja@vitalvoices.pl. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w języku
polskim. Pisemna rekomendacja może zostać przesłana w formie załączonego pliku (skan
podpisanego dokumentu w formacie pdf) lub w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z
konta osoby udzielającej rekomendacji.
5. W przypadku dziewcząt niepełnoletnich należy dołączyć także podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia oraz formularz zgody rodzica/opiekuna
prawnego na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Programie (załącznik B2)
6. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/informacji będzie
traktowany jako błąd formalny i zobowiązuje do uzupełnienia dokumentacji w ciągu 5 dni od
otrzymania wezwania od Organizatorów, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie wykluczone

z Konkursu. Formularze przesłane w formie linków do zasobów sieciowych nie będą brane
pod uwagę.
§4
1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 7 października 2021r.
2. Zgłoszenia konkursowe (kwestionariusz) wraz z wymaganymi towarzyszącymi
dokumentami (oświadczenia i rekomendacje) będą przyjmowane od 15 października do 29
października 2021 r do godziny 24:00, a ich otrzymanie zostanie mailowo potwierdzone w
ciągu 48 godzin.
Finalistki Konkursu zostaną poinformowane drogą e-mailową o
zakwalifikowaniu się do finału do dnia 5 grudnia 2021r.
3. Lista Finalistek Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej
www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych:
http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland
https://www.instagram.com/vitalvoicespoland/
https://www.linkedin.com/company/vital-voices-chapter-poland
4. Udział w Programie jest bezpłatny dla Finalistek. Po stronie Finalistek leży zapewnienie
sobie niezbędnego sprzętu i dostępu do internetu.
§5
1. Kapituła Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Vital Voices Poland.
2. Zgłoszone kwestionariusze konkursowe oceniane będą pod kątem:
a. kreatywności, odwagi, świeżości w zakresie przedstawionych pomysłów;
b. umiejętności obserwacji otoczenia, radzenia sobie z wyzwaniami oraz pracy w grupie;
c. odwagi i entuzjazmu w zakresie stawianych sobie celów i sposobach działania;
d. pięknej polszczyzny.
3. Kapituła Konkursu wybierze 24 finalistki konkursu (zwane „Finalistkami Konkursu”), które
zostaną objęte Programem.
§6
1. Uczestniczki, które zakwalifikują się do Programu, zobowiązane będą do potwierdzenia
uczestnictwa oraz dostarczenia zdjęcia w formacie jpg na adres: onetomaja@vitalvoices.pl do
dnia 19 grudnia 2021r.
2. Finalistki Konkursu zostaną objęte Programem rozwojowo-mentoringowym obejmującym:
a. szkolenia z zakresu diagnozowania talentów, wystąpień publicznych, przywództwa obligatoryjne,
b. indywidualne sesje z dedykowanymi mentorkami w czasie trwania Programu - obligatoryjne,
c. możliwość kontynuowania sesji mentoringowych z dedykowanymi mentorkami po
oficjalnym zakończeniu części online programu,
c. szansę na udział w kursach dedykowanych uczestniczkom.
3. Warunkiem ukończenia Programu jest:
a. realizacja aktywności opisanych w ust. 2 lit. a i b powyżej,
b.zorganizowanie spotkania inspirującego w swojej szkole/miejscu zamieszkania
c. oraz stworzenie planu projektu społecznego w czasie trwania Programu:

i. Wybór projektu społecznego oraz jego planowanie będzie częściowo realizowane w
trakcie warsztatów dla Uczestniczek,
ii. Prezentacja projektu zostanie przygotowana pod opieką ekspertów wystąpień
publicznych oraz Mentorek (przesłany w postaci dokumentu na adres email Programu
onetomaja@vitalvoices.pl),
iii. Uczestniczki będą miały możliwość realizowania działań projektu we współpracy z
Partnerami Programu oraz Mentorkami.
4. Ukończenie Programu zostanie potwierdzone imiennym dyplomem po spełnieniu warunków
opisanych w ust.2 lit. a i b oraz ust. 3 powyżej. Dyplom zostanie przekazany na Gali Finałowej
Programu w Warszawie. Termin Gali zostanie podany do wiadomości uczestniczek z
miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Program dla Finalistek Konkursu "OneToMają” odbywa się w formie zdalnej na platformie
Zoom lub innej wybranej przez organizatora w okresie między 12.02.2022 a 30.06.2022, kiedy
odbędzie się Gala Finałowa. Szczegółowy harmonogram warsztatów online zostanie podany
z wyprzedzeniem.
6. Gala Finałowa, o której mowa w ust.4., odbędzie się stacjonarnie, jeśli warunki epidemiczne
na to pozwolą, a jej termin zostanie ogłoszony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
7. Finalistki Konkursu otrzymują tytuł Laureatek po zakończeniu Programu i otrzymaniu
dyplomów na Gali Finałowej.
§7
1. Relacja mentee i mentorki ma opierać się na partnerskiej, merytorycznej komunikacji
pozbawionej manipulacji i niepożądanego wywierania wpływu.
2. Współpraca mentee i mentorki jest dobrowolna i opiera się na początkowej diagnozie
potrzeb oraz ustaleniu wzajemnych oczekiwań.
3. W relacji mentee-mentorka, mentee jest osobą, która otrzymuje wsparcie mentorki w
szeroko pojętym zakresie rozwijania swojego potencjału, ale przede wszystkim wie, jakiego
rodzaju wsparcie chce uzyskać.
4. Obowiązki mentorki w Programie "OneToMają":
a. Mentorka będzie dyspozycyjna w czasie trwania Programu tj. między lutym a czerwcem
2022 roku,
b. Mentorka będzie dostępna dla mentee przez minimum 6 miesięcy od zakończenia
programu. Formę komunikacji ustalają bezpośrednio mentorka i mentee,
c. Mentorka będzie wspierała mentee w realizacji projektu społecznego.
§8
1. Organizator: Vital Voices Poland jest uprawniony do zmiany postanowień́ niniejszego
Regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności:
a) zmian terminów podanych w niniejszym Regulaminie
b) zmian organizacji przebiegu wydarzenia finałowego wynikających z aktualnych na dzień
wydarzenia ograniczeń związanych z COVID-19.
2. Wszelkie spory, jakie mogą̨ powstać́ w związku z wykonaniem zobowiązań́ wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz Konkursu nim objętego, będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Vital Voices Poland.

3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a) Załącznik A kwestionariusz mentee,
b) Załącznik B1 klauzula informacyjna dla kandydatek
c) Załącznik B2 klauzula informacyjna dla przedstawicieli ustawowych osób
niepełnoletnich.
d) Załącznik C definicje i poradnik

