Kelias į geresnę ateitį ir sėkmę didžiąja dalimi priklauso nuo pačios visuomenės, jos aktyvumo ir rodomų iniciatyvų,
todėl svarbu iniciatyvas skatinti, jas remti.
Šiuo konkursu siekiama atrinkti vieną socialinės iniciatyvos skatinimo programą, kuri taps ilgalaikio
„Iniciatyvos fondo“ projekto tema ir bus įgyvendinama visoje Lietuvoje.
VšĮ „INICIATYVOS FONDAS“ ILGALAIKĖS PROGRAMOS IDĖJŲ KONKURSO TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Konkursą organizuoja VšĮ „Iniciatyvos fondas“ (www.iniciatyvosfondas.lt)

2.

Konkursą ir socialinės iniciatyvos skatinimo programas remia AB „Invalda LT“ (www.invaldalt.com)

3.

Ilgalaikės programos idėjų konkurso taisyklės nustato VšĮ „Iniciatyvos fondas“ (toliau – Organizatorius) inicijuoto
konkurso (toliau – Konkursas) principus ir dalyvavimo sąlygas.

4.

Konkurso tikslas – atrinkti geriausią idėją VšĮ „Iniciatyvos fondas“ ilgalaikės programos temai ir ją įgyvendinti.

5.

Konkurso dalyviai – įvairios įstaigos, kolektyvai, grupės ar individualus dalyvavimas visose amžiaus grupėse.

6.

Taisyklių privaloma laikytis Konkurso Organizatoriui ir dalyviams.

II.
7.

Konkurso

dalyviai

turi

savo

KONKURSO APRAŠYMAS

sugalvotą

idėją

pateikti

specialiai

tam

sukurtoje

anketoje:

http://apklausa.lt/f/konkursas-pasiulyk-ilgalaike-iniciatyvos-ugdymo-programa-kcg3rwb/answers/new.html,
nurodydami savo kontaktinius duomenis.
8.

Projekto eiga turi būti aprašyta lietuvių kalba ir aprašymas turi būti ne ilgesnis nei 300 žodžių.

9.

Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti neribotą skaičių programų, kiekvienai programai užpildydamas atskirą
anketą.

10. Idėjas galima pateikti 2013 m. lapkričio 11-25 dienomis.
11. Siūloma programa turi skatinti ilgalaikius pokyčius, o ne būti orientuota į konkretų veiksmą. Turi būti aišku, koks
siekiamas pokytis.
12. Vertinant pateiktas programas bus atsižvelgta į aprėptį, t.y. kiek daug žmonių siekiama įtraukti dalyvauti.
13. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.

14. Konkurso Organizatoriaus sudaryta komisija peržiūrės visas dalyvių pateiktas idėjas ir vertingiausią jų paskelbs
nugalėtoju iki 2013 m. gruodžio 20 dienos.
15. Dalyvavimas šiame konkurse yra savanoriškas.
16. Konkurso nugalėtojas gaus iki 2 000 Lt vertės prizą, kurį galės pasirinkti savo nuožiūra: kompiuteris, metinis
sporto klubo abonementas, meno dirbinys arba prizo vertės sumos paaukojimas savo pasirinktai pelno
nesiekiančiai organizacijai.
III.

TAISYKLIŲ GALIOJIMAS

17. Taisyklės galioja visą Konkurso laikotarpį, iki Organizatoriaus įsipareigojimų įgyvendinimo.

1/2

IV.

AUTORIŲ TEISĖS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18. Kiekvienas dalyvis užtikrina, kad jo pateikta programos idėja yra savarankiškai parašytas originalus kūrinys,
sukurtas nepažeidžiant jokių kitų autorių teisių.
19. Dalyviai sutinka, kad VšĮ „Iniciatyvos fondas“ išsaugotų, apdorotų ir, prireikus, perduotų jų duomenis, pateiktus
organizuojant konkursą, tiek, kiek tai reikalinga ir tikslinga organizuojant konkursą. Dalyvių asmens duomenys
nebus perduodami tretiesiems asmenims kitais tikslais.
20. Anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Tik Organizatorius galės susipažinti su šių taisyklių 7 punkte nurodytoje
anketoje pateiktomis originaliomis idėjomis ir kontaktais.
21. VšĮ „Iniciatyvos fondas“ įsipareigoja nurodyti viešai naudojamos konkurse nugalėjusios programos autoriaus vardą
ir pavardę.

22. Dalyvaudamas konkurse dalyvis suteikia VšĮ „Iniciatyvos fondas“ teisę atgaminti, išleisti ir viešai skelbti jo pateiktą
programos idėją, jei jis nugalės konkurse.

23. Konkurso nelaimėjusios idėjos nebus skelbiamos ir „Iniciatyvos fondas“ įsipareigoja nenaudoti konkursui pateiktų
originalių idėjų savo ateities projektams.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Konkurse negali dalyvauti asmenys, kurie pateikia neteisingus asmens duomenis arba naudoja teisės aktams
ir/arba dalyvavimo sąlygoms prieštaraujantį turinį.
25. Dalyvavimas Konkurse reiškia susipažinimą su šiomis taisyklėmis ir jų priėmimą.
VI.

INFORMACIJA APIE ORGANIZATORIŲ

26. Papildoma
informacija
apie
Organizatorių
ir
Konkursą
www.iniciatyvosfondas.lt, el. p. info@iniciatyvosfondas.lt.
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teikiama

Organizatoriaus

tinklalapyje

