Kto może przystąpić do konkursu?
• gminy,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• publiczne szkoły podstawowe,
• zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.
(Spółdzielnie i wspólnoty które nie były zwycięzcami poprzednich edycji konkursów
“Podwórko NIVEA” w latach 2015 i 2016)
Jak zgłosić udział?
Aby zgłosić udział instytucji do konkursu należy między 13 marca, a 31 maja wypełnić
formularz zamieszczony na stronie: https://podworko.nivea.pl/ (po rejestracji i
zalogowaniu się), a w nim:
• dane podmiotów i osób je reprezentujących,
• informacje o dysponowanej działce pod budowę “Podwórka Talentów NIVEA”,
• zgody i oświadczenia dotyczące udziału w konkursie,
• załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób rejestrujących zgłoszenie
do reprezentowania podmiotu chcącego brać udział w konkursie,
• załączyć film pokazujący przede wszystkim zdolności dzieci w wieku od 6 do 14
lat (szczegóły wymagań technicznych filmu) Zwracamy szczególną uwagę na
prawa autorskie, których nieprzestrzeganie może skutkować dyskwalifikacją
uczestnika.
Przebieg konkursu:
1. Jury wybierze 100 lub więcej (jednak nie więcej niż 200) najlepszych filmów, które
przejdą do Etapu II.
2. Od 13 czerwca do 31 lipca odbędzie się głosowanie na najlepsze filmy na stronie
internetowej: https://podworko.nivea.pl/ (W głosowaniu może wziąć udział każda
osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym
również osoby zgłaszające Lokalizację, członkowie organów spółdzielni
mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast, pracownicy gmin, członkowie spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
mieszkaniowych, członkowie organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe i zespoły szkół i dyrektorzy tych szkół/zespołów szkół itp. Każda osoba
może zagłosować na dany Film jednokrotnie.)
3. 1 sierpnia zostaną ogłoszeni zwycięzcy (20 filmów) na stronie:
https://podworko.nivea.pl/. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku
Konkursu przez Organizatora także mailowo na podany adres e-mail.
4. Od 1 sierpnia Organizator rozpocznie realizację budowy “Podwórek Talentów
NIVEA” dla zwycięzców. (Prosimy zwycięzców o współpracę z Organizatorem w
związku z dostarczaniem niezbędnych dokumentów, itp.)
Nagroda: Ufundowanie i wybudowanie przez firmę: NIVEA Polska Sp. z o.o. “Podwórka
Talentów NIVEA” (placu zabaw dla dzieci) we wskazanej przez Uczestnika lokalizacji.
Fundator: NIVEA Polska Sp. z o.o.
Organizator Konkursu: GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.
Pełny regulamin: https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf

