REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DLA PRACOWNIKÓW AMREST
„Wolontariusze AmRest”
Edycja 2019
zwany dalej „Regulaminem”
Definicje:
WOLONTARIAT: jest to świadoma, dobrowolna i ochocza działalność /praca/ bez wynagrodzenia, podejmowana
na rzecz innych /organizacji, instytucji lub osób indywidualnych/ wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko
– koleżeńskie.
PROJEKT SPOŁECZNY: to zespół akcji i działań, które zmierzają do realizacji potrzeb lub rozwiązania problemów
danej grupy społecznej lub społeczności.
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs grantowy „Wolontariusze
AmRest”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest AmRest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim
25-27, zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs skierowany jest do osób zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie
w ramach poniżej wymienionych podmiotów:
A. AmRest Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Grunwaldzki 25-27
B. AmRest Coffee Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Grunwaldzki 25-27
zwanych dalej Pracownikami.

II.

CEL I ISTOTA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest promocja i wspieranie idei wolontariatu wśród Pracowników.
2. Istotą Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów społecznych i wsparcie ich realizacji przez
Organizatora lub inny podmiot, wybrany przez Organizatora.
3. Projekty będą wybierane spośród projektów przedstawionych w ramach Konkursu Organizatorowi
przez Pracowników.

III.

BENEFICJENCI KONKURSU
1. W ramach Konkursu nagrodę w postaci wsparcia finansowego projektu społecznego zgłoszonego
przez Pracowników otrzymają organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne, które w ramach
swoich zadań prowadzą działania w obszarze promocji i ochrony zdrowia, edukacji, opieki i
wychowania, ekologii, krzewienia sportu i zdrowego trybu życia, ochrony zwierząt oraz kultury i
sztuki, zwane dalej Beneficjentami.
2. Pracownicy dokonują zgłoszenia projektu do uczestnictwa w Programie za wiedzą i zgodą
Beneficjentów.

IV.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnictwo Pracowników w Konkursie ma charakter wolontarystyczny.
2. Pracownicy przygotowują i zgłaszają projekt społeczny grupowo, który realizować będą z
Beneficjentem.
3. Każda grupa liczy co najmniej 3 Pracowników, zaangażowanych w przygotowanie projektu,
zwanych dalej Zespołem.
4. Każdy z Zespołów wybiera spośród Pracowników jedną osobę, która będzie odpowiedzialna na
koordynację działań Zespołu, zwaną dalej Koordynatorem. W przypadku zmiany osoby na
funkcji Koordynatora konieczne jest natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Organizatora.
5. Pracownik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
6. Każdy Zespół może dokonać tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.

V.

NAGRODY W KONKURSIE
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1. Nagrodami w Konkursie są środki finansowe przeznaczone dla Beneficjentów, z przeznaczeniem
wyłącznie na realizację projektu społecznego wraz z Pracownikami, a zwane dalej Grantami.
2. Granty zostaną przekazane na realizację projektów społecznych wyłonionych na podstawie oceny
Komisji Konkursowej (patrz pkt. VII) i w sposób określony Regulaminem oraz umowy zawartej z
Beneficjentem, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Przy czym Organizator zastrzega,
że umowa może zostać zawarta w odmiennej treści.
3. W Konkursie zostanie przyznanych co najmniej 10 Grantów, w kwocie max. do 5 000 PLN na
pojedynczy grant. Pula wszystkich Grantów wynosi 50 000 PLN w roku 2019.
4. Granty będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektów społecznych
Beneficjentów i dotyczące poniższych działań:
•
Remont i doposażenie: malowanie pomieszczeń, prace porządkowe, renowacja placów
zabaw, zakup drobnego doposażenia w ramach remontu itp.
•
Krzewienie nauki, oświaty, sportu i kultury: organizacja zajęć dodatkowych: warsztaty,
wycieczki turystyczne, gry terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia i zawody
sportowe, wydarzenia kulturalne itp.
•
Ochrona przyrody: praca w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, projekty związane
z ekologią.
•
Udział w akcjach i kampaniach promocyjnych ukierunkowanych na informacje
i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i ważne zagadnienia społeczne.
•
Inne – zatwierdzone przez Komisję Konkursową.
5. Granty nie mogą być przeznaczone na wsparcie osób fizycznych, zakup drogiego sprzętu
i wyposażenia, pokrycie zobowiązań, w tym kosztów związanych z wynagrodzeniami (umowy o
dzieło, umowy zlecenie, umowy o pracę), czy pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania
Beneficjentów (opłaty za czynsz, media, wynagrodzenia itp.). Nie mogą też być wykorzystane
jako darowizna pieniężna.
6. Granty powinny zostać wykorzystane i rozliczone w sposób określony w umowie z Beneficjentem
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 roku.
VI.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie przez Zespół autorskiego projektu
społecznego, opisanego w formularzu zgłoszenia (Zał. 1 do Regulaminu), zwanego dalej
Formularzem zgłoszenia. Do formularza możliwe jest załączenie elementów dodatkowych.
2. Formularze zgłoszenia dostępne są do pobrania na stronie www.wolontariuszeamrest.pl.
3. Zgłoszenie odbywa się drogą e-mailową. Formularze zgłoszenia muszą być przesłane na adres:
volunteers@amrest.eu w formie pliku PDF w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 31
maja 2019 roku.
4. Formularze zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, nie spełniające warunków formalnych
i nadesłane po terminie wskazanym w pkt. VI.3. nie będą rozpatrywane.

VII.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
1. Każdy z zgłoszonych projektów społecznych zostanie oceniony przez Komisję Konkursową, w tym
pod kątem zgodności z Regulaminem.
2. Wyłonienie najlepszych projektów społecznych, które zostaną nagrodzone grantem odbędzie się
na podstawie ich ocen w oparciu o Formularze zgłoszenia, przez Komisję Konkursową.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
Iwona Sarachman
Patryk Józefowicz
Ewelina Jabłońska – Gryżenia
Maria Grzybowska
Mateusz Pultyn

–
–
–
–
–

PR CE Director w AmRest sp. z o.o.
Employer Branding Manager w AmRest sp. z o.o.
CSR Manager w AmRest sp. z o.o.
PR Coordinator w AmRest sp. z o.o.
Area Coach KFC w AmRest sp. z o.o.

4. Ocena Komisji Konkursowej polegać będzie na przyznaniu punktów (min:1 - max:5) w poniższych
kategoriach:
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5.
6.
7.

8.

9.
10.

A. Faktyczna praca i zaangażowanie pracowników AmRest w realizację projektu (minimalna
liczba pracowników to 3 osoby),
B. Promowanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym – zaangażowanie jak największej
liczby osób w realizację projektu (rodziny i przyjaciele pracowników AmRest oraz
podopiecznych placówek, w których realizowany jest projekt) oraz pozyskanie partnerów
(dodatkowi darczyńcy, lokalne media itp.),
Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać w ramach oceny Komisji Konkursowej projekt
społeczny wynosi 10.
Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji wyłoni co najmniej 10 najlepiej
ocenionych projektów społecznych, które zostaną nagrodzone Grantami.
Komisja Konkursowa ma prawo do weryfikacji założeń budżetów przedstawionych w Formularzu
zgłoszenia i przyznania Grantu pod warunkiem zmiany/modyfikacji budżetu zgodnie z jej
wskazaniami.
Komisja Konkursowa ma możliwość wyłonienia mniejszej liczby najlepiej ocenionych projektów
w przypadku, gdy pula grantów będzie wyższa od liczby projektów społecznych podlegających
ocenie.
Komisja Konkursowa nie udziela informacji na temat oceny poszczególnych projektów
społecznych powyżej.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

VIII.

PRZEKAZANIE GRANTÓW, REALIZACJA I ROZLICZENIE PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
1. Ogłoszenie listy zwycięzców Konkursu (skład zespołu + nazwa i skrócony opis projektu) nastąpi
w dniu 7 czerwca 2019 roku na stronie www.wolontariuszeamrest.pl. Dodatkowo Koordynatorzy
Zespołów, których projekty społeczne zostały nagrodzone zostaną poinformowani o tym fakcie emailowo przez członka Komisji Konkursowej.
2. Beneficjent zwycięskiego projektu będzie uprawniony do uzyskania Grantu na podstawie odrębnej
umowy, po jej wynegocjowaniu pomiędzy Beneficjentem a Organizatorem. Wzór umowy stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Umowa powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku niezawarcia umowy z Beneficjentem. Organizator jest uprawniony do odmowy
zawarcia umowy, jeśli w toku negocjacji uzna, że przyznanie Grantu było niezgodne z celami
Konkursu określonymi w Regulaminie lub z innych przyczyn.
3. Maksymalny czas realizacji projektu społecznego wynosi trzy i pół miesiąca od dnia podpisania
umowy z Beneficjentem. Termin jego realizacji jest określony w umowie.
4. Członkowie Zespołów realizujących projekty społeczne zostaną objęci ubezpieczeniem OC i NNW
przez Organizatora na czas realizacji projektów społecznych. Objęcie ubezpieczeniem odbywa się
wyłącznie za ich zgodą.
5. W przypadku niezrealizowania bądź nierozliczenia projektu społecznego w sposób i w terminie
określonym w Umowie Beneficjent, który otrzymał środki zobowiązany będzie do ich zwrotu na
konto Organizatora.
6. W terminie określonym w Umowie Beneficjent zobowiązany będzie dostarczyć do Organizatora
rozliczenie z realizacji projektu społecznego.
7. Organizator ma prawa żądać od Pracowników przedstawienia sprawozdania z podjętych działań i
sposobu realizacji projektu.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.WolontariuszeAmRest.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które w trybie niezwłocznym zostaną
opublikowane na www.WolontariuszeAmRest.pl i wchodzą one w życie z chwilą ogłoszenia.
3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych Formularzy zgłoszenia.
4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez AMREST SP. Z O.O. PLAC
GRUNWALDZKI 25-27, 50-365 WROCŁAW dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i
prawo ich poprawiania.
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5. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu udostępnione są na stronie
www.wolontariuszeamrest.pl. Możliwe jest również uzyskanie informacji od Organizatora drogą
mailową (e-mail: volunteers@amrest.eu).
6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie jego imienia i
nazwiska a także wizerunku na stronie konkursu pod adresem www.wolontariuszeamrest.pl/
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
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