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Regulamin przyznawania nagrody BISKUPICKI EVEREST 

 

I Zasady ogólne 

 

1. Fundacja „TWÓJ EVEREST” tworzy nagrodę pod nazwą BISKUPICKI EVEREST. 

2. Nazwa nagrody „BISKUPICKI EVEREST” jest chroniona przepisami prawnymi. 

3. Celem nagrody jest wyróżnienie dzieci i młodzieży zamieszkujących w dzielnicy 

Biskupice, którzy w roku szkolnym 2014/2015 pokonali własne słabości, trudności 

o charakterze zewnętrznym i osiągnęli swój osobisty Everest, rozwijając swoje 

pasje i zainteresowania, ucząc się, pomagając innym. 

4.  Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 

 Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

 Uczniowie klas I-III gimnazjum  

 

II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania 

 

5. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody zgłaszać można wyłącznie 

pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

do dnia 22 maja 2015 r. 

6. Zgłoszenia należy przesłać (zeskanowany załącznik nr 1) na adres 

kontakt@twojeverest.pl lub pocztą na adres Fundacja ‘TWÓJ EVEREST” ul. 

Bytomska 37, 41-803 Zabrze. 

7. Każda z osób/instytucji ma  prawo do zgłoszenia 2 kandydatów. 

8. Zgłoszenie musi być podpisane przez pełnoletnią osobę zgłaszającą. 

9. Obowiązkiem zgłaszającego jest uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów 

na zgłoszenie kandydata do otrzymania nagrody oraz upublicznienia danych 

osobowych w związku z otrzymaną nagrodą (załącznik nr 2). Zgoda musi być 

dołączona do zgłoszenia. 
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10. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja powołana przez Zarząd Fundacji TWÓJ 

EVEREST wybierze maksimum 5 laureatów nagrody. 

11. Każdy z członków komisji powołanej przez Zarząd fundacji dysponuje jednym 

głosem. 

12. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Fundacji TWÓJ 

EVEREST 

13. Wszelkie sprawy sporne powstałe ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak 

również interpretacja jego postanowień należy do Prezesa fundacji TWÓJ 

EVEREST, którego stanowisko jest ostateczne. 

 

III Nagrody 

 

14. Nagrody mają charakter rzeczowy. 

15.  Wszystkim laureatom wręczana jest nagroda wraz z dyplomem. 

16. Kandydaci zgłoszeni, którzy nie otrzymali nagrody BISKUPICKI EVEREST 

otrzymują nagrody pocieszenia. 

17. Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2015 r. O terminie ogłoszenia 

kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony fundacji 

www.twojeverest.pl oraz profilu na Facebooku. 

18. O otrzymaniu nagrody fundacja powiadomi rodziców w formie telefonicznej. 

http://www.twojeverest.pl/

