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REGULAMIN KONKURSU 

„JESTEM LIDERKĄ”  

konkurs i program organizowany przez Vital Voices Poland, 2022 

 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu i programu „Jestem Liderką” (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 „Jestem Liderką” jest wspieranie rozwoju talentów 

przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie 

kobiecego stylu przywództwa.  

§ 3 

1. Konkurs adresowany jest do: 

a) uczennic szkół ponadpodstawowych z całej Polski, na stałe 

mieszkających i uczących się w Polsce; 

b) w wieku 16 -19 lat, tj urodzonych między 01.06.2003 i 30.06.2006; 

c) Kandydatki niespełniające kryteriów w pkt a) i b) (starsze, studiujące, w 

trakcie gap year) mogą przesłać zgłoszenie ale ich aplikacje będą 

rozpatrywane w drugiej kolejności. 

d) zainteresowanych aktywnym promowaniem kobiecego stylu 

przywództwa, rozwojem swoich talentów przywódczych oraz 

zmienianiem świata na lepsze. 

2. Programem „Jestem Liderką” zostaną objęte Finalistki Konkursu. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a. nadesłanie pracy konkursowej na temat: „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. 

Opisz kim jesteś, jaka to funkcja, gdzie, jaka jest Twoja wizja działania – co 

chcesz osiągnąć, jak to robisz, z kim współpracujesz.”, 

b. praca konkursowa może dotyczyć jednej z następujących kategorii:  

• Polityka i Działalność Społeczna,  
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• Biznes,  

• Nowe Technologie,  

• Kultura i Media,  

c. W treści pliku należy podać nazwę kategorii, której dotyczy praca konkursowa, 

d. wypełnienie i przesłanie kwestionariusza stanowiącego załącznik nr 2A do 

niniejszego Regulaminu,  

e. przesłanie pisemnej rekomendacji od najbardziej doświadczonej osoby, z 

którą kandydatka współpracowała do tej pory (na przykład nauczyciela),  

f. nadesłanie podpisanych oświadczeń stanowiących załączniki nr 1A lub 1B i 3 

do niniejszego Regulaminu. W przypadku dziewcząt niepełnoletnich 

wymagana jest pisemna zgoda rodzica/przedstawiciela ustawowego osoby 

niepełnoletniej, który podpisuje wymagane oświadczenia.  

4. Każda z uczestniczek biorących udział w Konkursie ma prawo zgłosić wyłącznie 

jedną pracę własnego autorstwa.  

5. Pracę konkursową, kwestionariusz, oświadczenia oraz pisemną rekomendację 

należy przesłać na adres: jestemliderka@vitalvoices.pl. Wszystkie dokumenty 

powinny zostać przygotowane w języku polskim. Pisemna rekomendacja może 

zostać przesłana w formie załączonego pliku lub w formie wiadomości e-mail 

bezpośrednio z konta osoby udzielającej rekomendacji. 

6. Praca konkursowa może zostać przygotowana w dowolnej formie literackiej (np. 

reportaż, esej, opowiadanie, itp).  

7. Ponadto, praca powinna spełniać następujące wymogi techniczne: 

• napisana w edytorze tekstu, 

• typ pliku: doc lub PDF, 

• objętość: maksymalnie 3 strony w formacie A4, 

• czcionka: Arial 11, kolor czcionki – czarny, 

• odstęp między liniami 1,5, 

• wielkość pliku do 5 MB 

Prace niespełniające w/w warunków nie będą brane pod uwagę. 
Prace napisane odręcznie i skanowane do pliku nie będą brane pod uwagę. 
Prace przesłane w formie linków do zasobów sieciowych nie będą brane 
pod uwagę. 

 
8. 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 1B) 

9. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów/informacji będzie 

traktowany jako brak formalny i może skutkować wykluczeniem nadesłanej pracy z 

Konkursu. 

§ 4 

mailto:jestemliderka@vitalvoices.pl
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1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 15 lutego 2022r poprzez publikację informacji w 

kanałach social media (FB, LIN, INSTA) na profilach Vital Voices Chapter Poland. 

2. Prace konkursowe wraz z wymaganymi towarzyszącymi dokumentami będą 

przyjmowane od 8 marca 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 

2022 r. Finalistki Konkursu zostaną poinformowane drogą e-mailową o 

zakwalifikowaniu się do finału do końca maja 2022. 

3. Lista Finalistek Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej 

www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych m.in. 

http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland oraz 

https://www.linkedin.com/company/vital-voices-chapter-poland  

 

§ 5 

1. Kapituła Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Vital Voices Poland oraz 

Partnerów Konkursu.  

2. Zgłoszone prace konkursowe oraz kwestionariusz oceniane będą pod kątem: 

a. zgodności treści pracy z wybraną kategorią; 

b. kreatywności, odwagi, świeżości w zakresie przedstawionej wizji; 

c. inspiracji do przyszłych działań; 

d. odwagi i entuzjazmu w zakresie stawianych sobie jako liderce celów i 

sposobach działania; 

e. pięknej polszczyzny.  

3. Kapituła Konkursu wybierze 21 finalistek konkursu (zwane „Finalistkami 

Konkursu”), które zostaną objęte Programem.  

§ 6 

1. Finalistki Konkursu zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do Programu 

nie później niż do dnia 31 maja 2022. Pełna lista Finalistek Konkursu wraz z nazwą 

szkół, do których uczęszczają, zostanie umieszczona na stronie internetowej Vital 

Voices Poland oraz ogłoszona w mediach społecznościowych. 

2. Uczestniczki, które zakwalifikują się do Programu, zobowiązane będą do 

dostarczenia zdjęcia w formacie jpg. na adres: jestemliderka@vitalvoices.pl do dnia 

10 czerwca 2022r.   

3. Finalistki Konkursu zostaną objęte Programem rozwojowo-mentoringowym 

obejmującym: 

a. szkolenia z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, 

projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron w trakcie trwania 

zjazdu Programu - obligatoryjne, 

b. indywidualne sesje z dedykowanym mentorem w czasie trwania zjazdu 

Programu oraz przez okres  do 6 m-cy po jego zakończeniu - 

obligatoryjne, 

http://www.vitalvoices.pl/
http://www.facebook.com/VitalVoicesChapterPoland
https://www.linkedin.com/company/vital-voices-chapter-poland
mailto:jestemliderka@vitalvoices.pl
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c. będą miały szansę na odbycia staży w uznanych firmach i instytucjach 

po zakończeniu Programu/ w indywidualnie uzgodnionych terminach.  

4. Warunkiem ukończenia Programu jest realizacja ust. 3 lit. a i b powyżej oraz 

realizacja projektu społecznego w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia 

zjazdu Programu: 

a. Wybór projektu społecznego nastąpi w trakcie trwania zjazdu Programu, 

b. Plan realizacji projektu społecznego zostanie przedstawiony do 

akceptacji w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zjazdu Programu 

(przesłany w postaci dokumentu na adres email Programu 

jestemliderka@vitalvoices.pl), 

c. Postępy w realizacji programu społecznego będą raportowane przez 

Finalistki Konkursu pisemnie na adres email Programu w trybie 

miesięcznym, 

d. Raport końcowy realizacji programu społecznego zostanie przesłany na 

adres email Programu przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia 

zjazdu Programu. 

5. Ukończenie Programu zostanie potwierdzone imiennym dyplomem po spełnieniu 

warunków opisanych w ust.3 lit. a i b oraz ust. 4 powyżej. Dyplom zostanie wysłany 

na podany adres korespondencyjny Finalistki Konkursu oraz udostępniony w 

formie elektronicznej. 

6. Program dla Finalistek Konkursu „Jestem Liderką” odbędzie się w Warszawie w 

drugiej połowie czerwca 2021. Dokładna data uzależniona jest od sytuacji 

pandemicznej i geopolitycznej w czerwcu 2022, a uczestniczki zostaną 

powiadomione bezpośrednio po jej potwierdzeniu. 

7. Wszystkie Finalistki Konkursu, a w przypadku dziewcząt niepełnoletnich Finalistki 

Konkursu wraz z osobami towarzyszącymi, będą miały zapewnione noclegi w 

Warszawie w czasie trwania programu stacjonarnego (jedna osoba towarzysząca 

dla każdej niepełnoletniej Finalistki Konkursu). W tych dniach Finalistki Konkursu 

wezmą również udział w uroczystej gali podsumowującej Program i Konkurs. 

8. W uzasadnionych przypadkach Organizator rozważy częściowy lub całkowity 

zwrot kosztów podróży Finalistki Konkursu do Warszawy i z powrotem. Decyzja o 

zwrocie będzie podejmowana przez Organizatora uznaniowo w poszczególnych 

przypadkach.  

§ 7 

1. Obowiązki mentora w Programie Jestem Liderką: 

a. Mentor będzie dostępny i spotka się z mentee w terminie zjazdu Programu, 

b. Mentor będzie dostępny dla mentee przez okres do 6 miesięcy od zjazdu. Formę 

komunikacji ustalają bezpośrednio mentor i mentee, 

c. Mentor będzie wspierał mentee w realizacji projektu społecznego.  

mailto:jestemliderka@vitalvoices.pl
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§ 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 wynikających z aktualnych na dzień 

wydarzenia ograniczeń związanych z COVID.  

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 nr 1A klauzula informacyjna dla kandydatek  
(b) Załącznik nr 1B klauzula informacyjna dla przedstawicieli ustawowych osób 

niepełnoletnich, 
(c) Załącznik nr 2A kwestionariusz mentee, 
(d) Załącznik nr 2B kwestionariusz mentora 
(e) Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie praw autorskich. 


