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REGULAMIN wydarzenia 

„Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100 procent” 

 

 

I Projekt: 

„Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100 procent” 

 

II Cel projektu: 

− nauka przedsiębiorczości i kreatywności dzieci i młodzieży, 

− nauka przez praktyczne zastosowanie zarządzania projektem z 

wykorzystaniem kart projektu, przygotowanej przez dzieci i młodzież 

prezentacji placówek oświatowych. 

 

III Uczestnicy: 

1. Wychowankowie przedszkoli w Bielsku Podlaskim 

2. Uczniowie szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim 

3. Placówki opiekuńcze działające na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

IV Wolontariusze: 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych w Bielsku Podlaskim oraz osoby dorosłe 

mogą uczestniczyć w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu projektu w 

formie wolontariatu pomocniczego. 

 

V Zasady prezentacji: 

1. Każda placówka oświatowa (III, pkt. 1-3), wybiera reprezentację, która ma 

za zadanie przygotowanie karty projektu specjalnej prezentacji, która 

zostanie wykonana, nagrana i przekazana (drogą elektroniczną lub na 

nośniku pamięci) do Organizatora najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 r. 
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2. Nagrane prezentacje oceni jury, w którego składzie znajdzie się m.in. 

Prawdziwy Mikołaj. Prezentacje będzie można obejrzeć na telebimie 

ustawionym w okolicach sceny na placu Arhelanu przy ul. Piłsudskiego 45 

w Bielsku Podlaskim podczas wizyty Prawdziwego Mikołaja 3 grudnia 2022 

r. Nagrania udostępnione będą też w sieci internetowej już po ogłoszeniu 

wyników konkursu. 

3. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Ma być nagrana w pozycji 

poziomej. Reprezentacja placówki oświatowej nie może być mniejsza niż 

3 osoby i nie może być większa niż 10 osób. 

4. Każda reprezentacja ma kapitana wybranego spośród uczestników oraz 

opiekuna. Opiekun powinien być osobą pełnoletnią, wyznaczoną i 

upoważnioną przez dyrekcję placówki oświatowej. 

5. Ocenie jury zostanie poddana głównie nagrana prezentacja. Zgłaszające 

się placówki będą mogły jednak zdobyć dodatkowe punkty za deklarację 

uczestnictwa w festynie mikołajowym, który odbędzie się 3 grudnia 2022 

r. na placu Arhelanu w Bielsku Podlaskim w związku z wizytą Prawdziwego 

Mikołaja. Podczas festynu reprezentacja będzie mogła wystąpić w 

wybranej przez siebie formie: prezentacji, tańca, wykonania 

kolędy/pastorałki/utworu o tematyce świątecznej. Wybraną formę, czas 

jej trwania oraz wymagania techniczne należy wskazać w Załączniku nr 1. 

 

VI Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia uczestnictwa dokonują dyrektorzy placówek oświatowych 

poprzez wypełnienie i przesłanie/przyniesienie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Fundacji Grupy Unibep 

UNITALENT (adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 lub e-mail: 

ubisz@unitalentowani.pl i unitalent@unibep.pl w terminie do 28 

października 2022 r. 

2. Załącznikiem do zgłoszenia uczestnictwa powinny być zgody dotyczące 

członków reprezentacji (załącznik nr 2a i 2b do Regulaminu). 

3. Każda placówka oświatowa może zgłosić tylko jeden zespół projektowy. 

4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego Regulaminu. 
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VII Dofinansowanie do prezentacji: 

1. Fundacja Grupy Unibep UNITALENT przewiduje możliwość 

dofinansowania przygotowanej prezentacji (np. zakupu lub 

przygotowania strojów lub rekwizytów do prezentacji), w wysokość 

maksymalnie 500 zł brutto dla jednego zespołu. 

2. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie Fundacji 

Grupy Unibep UNITALENT w terminie do dnia 18 listopada 2022 r. 

następujących dokumentów: 

a) zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie, 

b) wyrażenia zgód i zobowiązań na podstawie załączników 2-5 do 

niniejszego Regulaminu, 

c) przedstawienie karty projektu wraz z preliminarzem kosztów. 

3. Otrzymane dofinansowanie może być wykorzystane tylko i wyłącznie na 

zakup materiałów potrzebnych do zrealizowania prezentacji. 

4. Kwotę wykazaną w preliminarzu (nie wyższą niż opisana w dziale VI pkt. 1 

niniejszego Regulaminu) jednostka otrzyma na konto placówki 

oświatowej wskazane w podpisanej Karcie zgłoszeniowej stanowiącej 

Załącznik nr 1. Termin otrzymania ww. kwoty wynosi – maksymalnie 7 

dni od złożenia wniosku i złożenia wszystkich załączników. 

5. Każda placówka oświatowa biorąca udział w projekcie jest zobowiązana 

do rozliczenia wydatków/dofinansowania z Fundacją Grupy Unibep 

UNITALENT w terminie do 30 listopada 2022 r. 

6. Rozliczenie następuje poprzez skompletowanie dokumentów 

finansowych dot. Projektu i przedłożenie/przekazanie kopii tych 

dokumentów Fundacji UNITALENT jako dokumentacja Projektu. 

7. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie jest opiekun zespołu/reprezentacji. 

 

VIII Nagrody: 

Placówki oświatowe, które przygotowały najlepsze spośród prezentacji 

przedstawionych w formie nagrań w dniu 3 grudnia 2022 r. w czasie wydarzenia 

– spotkania z Prawdziwym Mikołajem na placu przed Ratuszem w Bielsku 

Podlaskim, zostaną nagrodzone. 

1. Nagrody są przyznawane w kategoriach: 

- Przedszkola, 
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- Szkoły Podstawowe, 

- Placówki Specjalne. 

2. W każdej kategorii jest przyznawana jedna nagroda o wartości 1500 zł 

brutto. 

3. Nagroda nie jest nagrodą pieniężną. Kwota podana w punkcie powyżej 

zostanie przeznaczona na zakup przez Fundację potrzebnego sprzętu lub 

usługi zgodnej z zapotrzebowaniem nagrodzonej placówki oświatowej. 

4. Jury w składzie: 

− Prawdziwy Mikołaj, 

− Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski (lub wskazany przedstawiciel), 

− Konsul Honorowy Republiki Finlandii (lub wskazany przedstawiciel), 

− Członek Zarządu Fundacji Grupy Unibep UNITALENT (lub wskazany 

przedstawiciel), 

− Przedstawiciel Polskiej Sieci Sklepów Arhelan 

oceni prezentacje dostarczone przez placówki oświatowe. 

5. Kryteria wyboru: 

− przygotowanie karty pracy, 

− przygotowanie preliminarza kosztów, 

− kreatywność zespołu, 

− jakość prezentacji 

− deklaracja występu na scenie podczas festynu 3 grudnia 2022 r. 

6. W głosowaniu nad wyborem laureata każdemu z członków jury 

przysługuje jeden głos. Wszyscy członkowie jury mają równe prawo do 

głosu. 

7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

IX Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Termin – 3 grudnia 2022 r. 

2. Miejsce: plac Arhelanu przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. 

 

X Organizatorzy: 

1. Fundacja Grupy Unibep UNITALENT, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 

19, tel. 600 920 094, e-mail: unitalent@unibep.pl 

mailto:unitalent@unibep.pl
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2. Miasto Bielsk Podlaski (organizator wykonawczy: Bielski Dom Kultury w 

Bielsku Podlaskim), 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2, tel. 85 730 34 14, 

fax 85 730 85 88, e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl 

3. Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Białymstoku 

4.  ARHELAN Sp. Z o.o. Al. Józefa Piłsudskiego 45, 17-200 Bielsk Podlaski. 

 

XI Informacje dodatkowe: 

1. Informacje dodatkowe (dot. wydarzenia) – biuro Fundacji Grupy Unibep 

UNITALENT: 

Urszula Bisz-Zdanowicz, e-mail: ubisz@unitalentowani.pl, tel. 

600 920 094 

2. Organizator – Fundacja Grupy Unibep UNITALENT zastrzega sobie prawo 

zmiany Regulaminu przed dniem 3 grudnia 2022 r. Zmiany stają się 

obowiązujące w momencie ich ogłoszenia. 

 

Spis załączników: 

- Załącznik nr 1.: „Karta zgłoszeniowa” do udziału w Projekcie 

- Załącznik nr 2.: „Zgody” związane z udziałem w Projekcie 

- Załącznik nr 3.: „Wniosek o dofinansowanie” 

- Załącznik nr 4.: „Zobowiązanie” 

- Załącznik nr 5.: „Klauzula informacyjna” Projektu 

- Załącznik nr 6.: „Karta projektu” 

- Załącznik nr 7.: „Deklaracja uczestnictwa” 
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