
 

Regulamin konkursu „Serwis www bez barier”
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Organizatorem konkursu „Serwis www bez barier” w ramach projektu „Integracja

 z nowoczesnymi technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, 

zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

Organizatorem. 

2. Konkurs polega na wyłonieniu najlepiej dostosowanego do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością serwisu internetowego instytucji 

internetowego wydarzenia 

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

a. Serwis internetowy instytucji 

b. Serwis internetowy

4. Celem Konkursu jest: 

a. zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego i technologicznego

b. wskazanie korzyści z wykorzystywania nowych technologii

c. aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością 

d. podniesienie jakości 

osób z niepełnosprawnością

e. zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania 

osób z niepełnosprawnością

f. podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb 

osób z niepełno

g. zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 

i/lub z osobami z niepełnosprawnością

5. Oficjalna strona Konkursu to: 

6. Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa od 

do godziny 23.59. 

  

 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 

1. Adresatami Konkursu są: właściciele i twórcy serwisów internetowych finansowanych ze 

środków publicznych. 

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są przy pomocy 

wskazanych przez Organizatora w ramach 

powiązanego ze stroną Konkursu.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem Organizat

przetwarzanie danych osobowych

4. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

udziału w Konkursie. 
5. Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Jury, o którym mowa w § 3.
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Regulamin konkursu „Serwis www bez barier”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem konkursu „Serwis www bez barier” w ramach projektu „Integracja

z nowoczesnymi technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, 

zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

Konkurs polega na wyłonieniu najlepiej dostosowanego do potrzeb osób 

osprawnością serwisu internetowego instytucji z zakresu edukacji

internetowego wydarzenia edukacyjnego, finansowanych ze środków publicznych.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

Serwis internetowy instytucji edukacji 

Serwis internetowy wydarzenia edukacyjnego lub akcji edukacyjnej

zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego i technologicznego 

wskazanie korzyści z wykorzystywania nowych technologii 

aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością  

podniesienie jakości funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej 

osób z niepełnosprawnością 

zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania 

osób z niepełnosprawnością 

podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb 

sprawnością 

zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 

i/lub z osobami z niepełnosprawnością 

Oficjalna strona Konkursu to: www.integracja.org 

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 1 września do dnia 26 października 2015

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

Adresatami Konkursu są: właściciele i twórcy serwisów internetowych finansowanych ze 

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są przy pomocy wypełnienia wszystkich pól 

wskazanych przez Organizatora w ramach elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 

powiązanego ze stroną Konkursu. 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem Organizatorowi zgody na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu. 

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Jury, o którym mowa w § 3.

Regulamin konkursu „Serwis www bez barier” 

Organizatorem konkursu „Serwis www bez barier” w ramach projektu „Integracja 

z nowoczesnymi technologiami” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, 

zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwane dalej 

Konkurs polega na wyłonieniu najlepiej dostosowanego do potrzeb osób  

z zakresu edukacji oraz serwisu  

, finansowanych ze środków publicznych. 

lub akcji edukacyjnej. 

funkcjonowania społecznego w sferze cyfrowej  

zwiększenie poziomu wiedzy na temat niepełnosprawności i funkcjonowania  

podniesienie świadomości na temat praktycznych problemów i potrzeb  

zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością  

października 2015 roku  

Adresatami Konkursu są: właściciele i twórcy serwisów internetowych finansowanych ze 

wypełnienia wszystkich pól 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego, 

orowi zgody na 

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych lub nadesłane po terminie nie wezmą 

Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu podejmuje Jury, o którym mowa w § 3. 



 

 
§ 3. JURY KONKURSU 
 

1. Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

Warszawy oraz Partnerów. 

2. Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoją funkcję nieodpłatnie. 

3. W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni jego 

2 laureatów (po jednym w każdej kategorii). 

4. Jury podejmuje decyzję na posiedzeniu zwykłą większością głosów. 

5. Podstawę do oceny prac konkursowych stanowią wskazane jako obowiązująca norma 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie .

 

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
 

1. W ramach Konkursu przyznane zostaną 2 wyróżnienia dla najwyżej ocenionych serwisów 

internetowych przyznawane prowadzącym je instytucjom w obu kategoriach, o których 

mowa w § 1 ust. 3. 

2. Nagrodą w Konkursie będzie: (a) bezp

nych instytucji w warsztatach/seminariach dot. dostosowania serwisu do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością organizowanych w 

rzeczowa w formie statuet

serwisu kulturalnego dla osób z niepełnosprawnością.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Integracji w Arenie Ursynów w Warszawie. 

4. Przedstawiciele nagrodz

Integracji.  

5. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wyróżnieniach drogą telefoniczną. 

6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.integracja.org w dniu 

 

 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego 

Regulaminu Konkursu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważniania Konkursu bez podania przyczyny. 

3. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu

lukasz.drozda@integracja.org
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Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

Warszawy oraz Partnerów.  

Przewodniczący i Członkowie Jury pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.  

W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni jego 

ednym w każdej kategorii).  

Jury podejmuje decyzję na posiedzeniu zwykłą większością głosów.  

Podstawę do oceny prac konkursowych stanowią wskazane jako obowiązująca norma 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

nteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie . 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

W ramach Konkursu przyznane zostaną 2 wyróżnienia dla najwyżej ocenionych serwisów 

internetowych przyznawane prowadzącym je instytucjom w obu kategoriach, o których 

Nagrodą w Konkursie będzie: (a) bezpłatny udział dla przedstawicieli każdej z nagrodzo

nych instytucji w warsztatach/seminariach dot. dostosowania serwisu do potrzeb osób 

ią organizowanych w listopadzie/grudniu 2015 r., (b) nagroda 

rzeczowa w formie statuetki przyznawana laureatowi oraz (c) tytuł najbardziej dostępnego 

serwisu kulturalnego dla osób z niepełnosprawnością. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 listopada 2015 r. podczas Wielkiej Gali 

Integracji w Arenie Ursynów w Warszawie.  

Przedstawiciele nagrodzonych instytucji zostaną zaproszeni na uroczystość Wielkiej Gali 

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wyróżnieniach drogą telefoniczną. 

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.integracja.org w dniu 20 listopada 2015 r.  

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważniania Konkursu bez podania przyczyny. 

nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami.

atkowych informacji udziela koordynator projektu – 

lukasz.drozda@integracja.org. 

Oceny wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu dokona specjalnie powołane Jury, 

w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Urzędu m.st. 

 

W celu wyłonienia laureatów Konkursu Jury zbiera się na posiedzeniu finałowym, podczas 

którego spośród zgłoszonych do konkursu prac oraz zebranych aplikacji wyłoni jego  

Podstawę do oceny prac konkursowych stanowią wskazane jako obowiązująca norma 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

nteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

W ramach Konkursu przyznane zostaną 2 wyróżnienia dla najwyżej ocenionych serwisów 

internetowych przyznawane prowadzącym je instytucjom w obu kategoriach, o których 

łatny udział dla przedstawicieli każdej z nagrodzo-

nych instytucji w warsztatach/seminariach dot. dostosowania serwisu do potrzeb osób  

r., (b) nagroda 

tytuł najbardziej dostępnego 

r. podczas Wielkiej Gali 

onych instytucji zostaną zaproszeni na uroczystość Wielkiej Gali 

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wyróżnieniach drogą telefoniczną.  

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków niniejszego 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważniania Konkursu bez podania przyczyny.  

nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia  4 lutego 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami. 


