EUROPEJSKI KONGRES RAD
MŁODZIEŻOWYCH
Kongres i Konkurs
REGULAMIN

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Europejski

Kongres

Rad

Młodzieżowych,

zwany

dalej

Kongresem,

organizowany jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, siecią
ekspertów Team Europe Polska, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży,
Fundacją Civis Polonus oraz siecią Informacji Europejskiej Europe Direct
w Polsce. Integralną częścią projektu jest konkurs dla uczestników Kongresu
(szczegóły rozdz. III)
2. Do udziału w Kongresie zaproszeni są przedstawiciele rad młodzieżowych
wraz

z

opiekunami,

działających

na

poziomie

gminy,

powiatu

lub

województwa, którzy ukończyli przynajmniej 16 rok życia w dniu wysłania
formularza zgłoszeniowego do organizatorów.
3. Celem Kongresu jest zwiększenie wiedzy wśród uczestników o instytucjach
Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 roku, a także
promocja kampanii tym razem głosuję.eu oraz #EUandME.
4. Organizatorzy powołują Radę Programową, która odpowiada za poziom
merytoryczny organizowanego przedsięwzięcia, a także, jako jury, za ocenę
wydarzenia profrekwencyjnego zorganizowanego przez uczestników.
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5. W skład Rady Programowej wejdą przedstawiciele organizatorów, Team
Europe,

środowiska

młodzieżowego,

organizacji

pozarządowych

oraz

ekspertów w zakresie polityki młodzieżowej.
6. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny, który sprawuje nadzór
organizacyjny

nad

przebiegiem

Kongresu.

Komitet

Organizacyjny

odpowiada także za obsługę finansową Kongresu.
7. Projekt składa się z dwóch części:
a) Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku;
b) działań

profrekwencyjnych

organizowanych

przez

uczestników

Kongresu w swoich miejscowościach w ramach konkursu.

Rozdział II
Europejski Kongres Rad Młodzieżowych

1. Europejski Kongres Rad Młodzieżowych odbędzie się od 27 do 29 marca
2019 roku w Słupsku. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na
stronie internetowej: http://kongresmlodziezy.euin.pl/
2. W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy
wypełnią formularz zgłoszeniowy do 8 marca 2019 roku. Formularz
zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, który dostępny jest
w

wersji

elektronicznej

pod

linkiem:

http://bit.ly/KongresMlodziezyRejestracja
3. Każda rada młodzieżowa zgłasza swoich dwóch przedstawicieli oraz
opiekuna. Każda rada zgłasza dodatkowo dwie osoby rezerwowe oraz
rezerwowego opiekuna, które zastąpią przedstawicieli, w przypadku, gdy nie
będą mogli oni wziąć udziału w Kongresie.
4. Do udziału w Kongresie zostanie zakwalifikowanych 80 rad z całej Polski.
Decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu równowagi geograficznej.
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5. Uwzględniając liczbę mieszkańców w poszczególnych województwach,
organizatorzy dokonali podziału limitu miejsc według województw na
podstawie następującego algorytmu:

6. Biorąc pod uwagę kryterium równowagi geograficznej, o którym mowa
w ust. 4, na podstawie algorytmu określonego w ust. 5 określa się
następującą maksymalną liczbę rad z poszczególnych województw:
maksymalna
województwo

liczba rad z

maksymalna
województwo

liczba rad z

województwa

województwa

mazowieckie

11

podkarpackie

4

śląskie

10

kujawsko-pomorskie

4

wielkopolskie

7

zachodniopomorskie

4

małopolskie

7

warmińsko-mazurskie

3

dolnośląskie

6

świętokrzyskie

3

łódzkie

5

podlaskie

2

pomorskie

5

lubuskie

2

lubelskie

4

opolskie

2

7. Komitet Organizacyjny tworzy listę rezerwową rad młodzieżowych, które nie
zakwalifikowały się według limitów określonych w ust. 6. W przypadku
pojawienia się wolnych miejsc, Komitet Organizacyjny, poza kryterium
równowagi geograficznej, zaprasza do udziału rady młodzieżowe z listy
rezerwowej zgodnie z ich kolejnością zgłoszeń.
8. Przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy zakwalifikują się do udziału
w Kongresie, otrzymają indywidualne loginy i hasła do portalu uczestników,
które

zostaną

wysłane

na

adresy

mailowe

podane

w

formularzu

zgłoszeniowym, o którym mowa w rozdziale II ust. 2.
9. Na portalu uczestników, przedstawiciele rad młodzieżowych będą mieli
dostęp do materiałów niezbędnych do udziału w kongresie (formularze,
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program, dokumenty do obrad, informacje techniczne, etc.). Portal służyć
będzie także bezpośredniej komunikacji z organizatorem, jak i z innymi
uczestnikami.
10. Wszystkim zakwalifikowanym radom, organizatorzy wyślą regulamin,
harmonogram Kongresu, wszystkie niezbędne informacje logistyczne oraz
techniczne, a także dane kontaktowe do koordynatora grupy.
11. Organizatorzy

zwracają

koszty

dojazdu

zgodnie

z

formularzem

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz zwrotu kosztów
dojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać w formie skanu
na

adres

mailowy

organizatorów

kongres@instytutmlodziezy.pl

do

5 kwietnia 2019 roku. Podstawą zwrotu kosztów będzie podpisanie listy
obecności we wszystkich blokach warsztatowych.
12. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu (pokoje dwuosobowe) oraz
wyżywienia podczas Kongresu. Szczegółowe informacje logistyczne zostaną
przesłane uczestnikom do 18 marca 2019 roku.
13. Podczas Kongresu zostaną zorganizowane trzy bloki warsztatowe, podczas
których uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy
i

umiejętności w zakresie

m.in.: organizacji

wydarzeń,

współpracy

z mediami, wystąpień publicznych, czy Unii Europejskiej. Udział w każdym
z bloków zostanie potwierdzony przez organizatorów zaświadczeniem.
14. Każdy przedstawiciel rady młodzieżowej w formularzu zgłoszeniowym
podaje 2 preferowane tematy warsztatów, w których chce wziąć udział.
Temat jednego bloku warsztatowego jest obowiązkowy dla wszystkich
uczestników

Kongresu.

Udział

we

wszystkich

trzech

blokach

jest

obowiązkowy.
Poza warsztatami, o których mowa w ust. 13, podczas Kongresu zostaną
zorganizowane sesje plenarne z udziałem wszystkich przedstawicieli rad
młodzieżowych.
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Rozdział III
Konkurs: Działanie profrekwencyjne w regionach

1. Uczestnicy
wydarzenie

weryfikując

zdobyte

profrekwencyjne

umiejętności

dotyczące

i

wiedzę

wyborów

do

zorganizują
Parlamentu

Europejskiego.
2. Organizowane wydarzenie profrekwencyjne musi zostać zorganizowane
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w miejscu jego
organizacji, zasadami współżycia społecznego i neutralności politycznej oraz
z wartościami Unii Europejskiej.
Przez neutralność polityczną rozumie się brak udziału polityków, brak
promowania polityków, partii politycznych lub komitetów wyborczych, ich
programów ani kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (PE).
Celem wydarzeń ma być popularyzacja wyborów do PE. Oznacza to, że w
ramach profrekwencyjnych wydarzeń konkursowych niedozwolone są:
- zapraszanie przez rady jakichkolwiek polityków, w tym obecnych posłów
do PE i kandydatów,
- okazywanie poparcia dla tez głoszonych przez polityków, partie lub
komitety wyborcze,
- nawoływanie do głosowania na konkretne partie, komitet wyborczy lub
kandydata,
- eksponowanie znaków wizualnych partii lub komitetów wyborczych.
Jeśli na wydarzeniu, mimo braku zaproszenia, zjawiłby się polityk, należy
go traktować tak jak każdego innego obywatela.
Jeśli uczestnik wydarzenia, mimo starań rady, agitowałby na rzecz
określonego kandydata, partii, lub komitetu wyborczego, rada powinna
zainterweniować odbierając głos danej osobie (powołując się na regulamin
konkursu).
3. Na organizację zadania, o którym mowa w ust. 1, rady młodzieżowe mają
czas od 1 kwietnia do 10 maja 2019 roku.
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4. Działając profrekwencyjnie w swoim regionie każda rada młodzieżowa
uczestnicząca w Kongresie rejestruje się na platformie tymrazemglosuje.eu,
i uzyskuje w ten sposób indywidualny link, za pośrednictwem którego
zachęcane przez nią osoby także dokonują rejestracji na tej platformie.
Użyty przez radę do rejestracji adres mailowy musi zostać przekazany
organizatorom.
5. Każda rada młodzieżowa, uczestnicząca w Kongresie, organizuje jedno
wydarzenie skierowane do swojej społeczności lokalnej. Tym samym wyraża
zgodę na ewentualne zamieszczenie informacji o wydarzeniu i sprawozdania
końcowego na platformie tymrazemglosuje.eu.
6. O terminie organizacji wydarzenia informuje organizatora przynajmniej
7 dni przed jego rozpoczęciem za pomocą portalu uczestników. Jest to
wymóg

formalny,

brak

jego

spełniania

skutkuje

brakiem

poddanie

wydarzenia ocenie jury.
7. Członkowie jury zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu
organizowanym przez uczestników Kongresu.
8. Każde

wydarzenie

organizowane

przez

rady

młodzieżowe

zostanie

umieszczone przez organizatora na stronie projektu oraz portalach
społecznościowych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6.
9. Przy organizacji wydarzenia profrekwencyjnego, uczestnicy mogą korzystać
ze wsparcia ekspertów Team Europe, Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej, a także innych
partnerów w szczególności samorządów lokalnych oraz mediów.
10.Zorganizowane wydarzenia muszą zawierać informację o kampaniach tym
razem głosuję.eu oraz #EUandME.
11. Z

organizacji

każdego

wydarzenia

rada

młodzieżowa

sporządza

sprawozdanie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, które będzie
podstawą oceny przez Radę Programową.
12.Sprawozdanie,

o

którym

mowa

w

ust.

11,

należy

wysłać

w

nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 roku za pomocą portalu
uczestników. Liczy się data umieszczenia w systemie.
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13. Oceny zorganizowanych wydarzeń dokona Rada Programowa, zgodnie
z kartą oceny stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu (karta oceny
i formularz sprawozdania są tym samym dokumentem).
14. Każde wydarzenie zostanie ocenione przez dwóch niezależnych członków
Rady Programowej.
15. Rady młodzieżowe przesyłając w sprawozdaniu materiały audiowizualne
(w szczególności: zdjęcia, filmy, ikonografiki, etc.) przekazują prawa
autorskie do tych dzieł na organizatorów. Podczas organizowanych
wydarzeń

profrekwencyjnych

rady

młodzieżowe

powinny

pisemnie

poinformować uczestników (np. za pomocą widocznego ogłoszenia) o tym,
że ich wydarzenie będzie filmowane/fotografowane., jak również, że
uczestnicy wydarzenia poprzez wejście na wyznaczony teren, nieodwołalnie
zgadzają się na to, że ich wizerunek może być sfotografowany lub
sfilmowany, a głos nagrany. Uczestnicy tych wydarzeń jednocześnie
upoważniają Komisję Europejską (organizatora projektu) i Parlament
Europejski do wykorzystania nagrań, filmów i fotografii według własnego
uznania. Zwalniają także Komisję Europejską i Parlament Europejski od
wszelkiej

odpowiedzialności

związanej

z

powyższymi

działaniami

i

rozumieją, że Komisja Europejska i Parlament Europejski nie biorą na siebie
odpowiedzialności za żadną szkodę personalną lub stratę materialną
poniesioną w jej wyniku.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do niebrania pod uwagę zgłoszeń
konkursowych sporządzonych niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz do
nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy regulamin.
17. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2019 roku.
18.Trzy rady wraz z opiekunem, które uzyskają najwyższą liczbę punktów,
zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej
szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku
laureatów.
19.Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego do
udziału w szkole letniej, jeśli ta będzie poza ich miejscem zamieszkania.
Wyjazd

studyjny

oraz

szkoła

letnia

zostaną

zorganizowane

tylko
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w 1 terminie (najprawdopodobniej szkoła na początku lipca, wizyta na końcu
września), który zostanie podany do wiadomości laureatom na późniejszym
etapie. Brak możliwości udziału w szkole letniej lub wizycie studyjnej
w proponowanym terminie nie będzie podstawą do roszczeń wobec
organizatorów o rekompensatę za niewykorzystanie nagrody.
20.Każdy uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa wystawione
przez organizatorów projektu.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
1. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie
podczas trwania projektu. O każdej zmianie regulaminu uczestnicy
informowani są na stronie internetowej Kongresu oraz mailem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, spory rozstrzyga Komitet
Organizacyjny. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
3. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w Kongresie akceptują zapisy
Regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Klauzula
informacyjna

dostępna

jest

na

stronie

internetowej:

http://kongresmlodziezy.euin.pl/ Zgłaszając się do udziału w Kongresie
uczestnicy nieodwołalnie zgadzają się na to, że ich wizerunek może być
sfotografowany lub sfilmowany, a głos nagrany. Uczestnicy jednocześnie
upoważniają Komisję Europejską (organizatora projektu) i Parlament
Europejski do wykorzystania nagrań, filmów i fotografii według własnego
uznania. Zwalniają także Komisję Europejską i Parlament Europejski od
wszelkiej

odpowiedzialności

związanej

z

powyższymi

działaniami

i

rozumieją, że Komisja Europejska i Parlament Europejski nie biorą na siebie
odpowiedzialności za żadną szkodę personalną lub stratę materialną
poniesioną w jej wyniku.
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4. Dane kontaktowe do Komitetu Organizacyjnego:
Słupski Instytut ds. Młodzieży
ul. Partyzantów 31A
76-200 Słupsk
mail: kongres@instytutmlodziezy.pl
strona internetowa: http://kongresmlodziezy.euin.pl/
Portal uczestników
5. W trakcie trwania Kongresu w dniach 27 – 29 marca 2019 roku obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Złamanie
zakazu jest rażącym naruszeniem regulaminu, który skutkuje usunięciem
z projektu.
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