
 

From: Monika Jodko [mailto:m.jodko@opolskie.pl] 
Sent: Monday, October 26, 2020 1:16 PM
To: Lista JST <lista.jst@opolskie.pl>
Subject: Konkurs "Samorząd Przyjazny Młodzieży" oraz "Młodzież Przyjazna Samorządowi"
Importance: High
 
Szanowni Państwo,
 
w imieniu Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego oraz Fundacji Laboratorium Zmiany serdecznie
zapraszam do udziału w drugiej edycji ogólnowojewódzkich konkursów "Samorząd Przyjazny Młodzieży" oraz
"Młodzież Przyjazna Samorządowi", które realizujemy w partnerstwie z Fundacją Semper Avanti Opole oraz pod
patronatem Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego.
 
Tegoroczna edycja odbywa się w ramach projektu "Aktywny Samo-rząd - inkubator społeczeństwa obywatelskiego"
finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
a) Konkurs "Samorząd Przyjazny Młodzieży" - skierowany do samorządów terytorialnych w skali gminy i powiatu z
terenu woj. opolskiego
 
b) Konkurs "Młodzież Przyjazna Samorządowi"
 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
- młodzieżowe rady,
- nieformalne grupy młodzieży - w tym samorządy uczniowskie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a
także młodzież skupiona wokół wspólnej idei (takie jak np. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, młodzieżówki Ochotniczych
Straży Pożarnych, Ludowe Kluby Sportowe itp.).
 
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział? (Dot. obu konkursów)
- zostać zgłoszonym przez Młodzieżową Radę Miasta/Gminy LUB grupę młodzieży (wtedy należy dołączyć listę poparcia z
podpisami),
- odpowiedzieć na pytania w formularzu dot. całorocznej działalności oraz współpracy na linii młodzież-samorządy
terytorialne lub samorządy-młodzież,
- do zgłoszenia można dołączyć dodatkowe materiały (zdjęcia, relacje, odnośniki do stron www, opinie i rekomendacje, materiały prasowe itp.),
- przesłać w terminie pełen komplet wymaganych dokumentów.
 
Więcej informacji w regulaminach konkursów.
 
Łączna pula nagród to 4,5 tys. złotych! W tym nagrody rzeczowe i elektronika.
 
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 października 2020 roku na adres mailowy rekrutacja@laboratoriumzmiany.org
 
W wiadomości prosimy przesłać skan podpisów poparcia (dokument odręcznie podpisany przez młodzież) oraz wypełniony
formularz zgłoszeniowy (dopuszczalna forma elektroniczna).
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 5 listopada 2020 roku. Wyłonieni laureaci otrzymają oficjalne zaproszenie na Galę
Podsumowującą, która odbędzie się 19 listopada 2020 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają informację zwrotną.
 
Dokumenty zgłoszeniowe wraz z regulaminami załączam w plikach word i pdf.
 
Gorąco zachęcamy do udziału, zgłaszania i zapraszania innych!
 
Pozdrawiam
Monika Jodko
Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 17 (budynek Instytutu Śląskiego)
45 – 082 Opole
tel. 77 44 67 842
kom. 791020576
m.jodko@opolskie.pl
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Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr 679/2016
(Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem email: iod@opolskie.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacja zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z przepisów prawa (JRWA).
6.    Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia

przetwarzania.
7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        8.    Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu.
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