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OTWARTY KONKURS NA HASŁO
ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE
W ramach realizacji projektu ogłaszamy konkurs na najlepsze hasło
antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

Nagroda

Udział autora najlepszego hasła
w szkoleniu dla multiplikatorów
w lutym 2017 roku

Regulamin Konkursu
Organizator
Termin

Uczestnicy

Zasady

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie
Od 01 grudnia 2016 roku do 05 stycznia 2017 roku
W konkursie mogą wziąć udział: osoby pełnoletnie, pracownicy, studenci, osoby
wchodzące na rynek pracy, pracodawcy, zainteresowani problematyką
antymobbingową i antydyskryminacyjną.
Konkurs prowadzony jest równolegle przez organizacje partnerskie biorące udział w
realizacji projektu (15 organizacji z 15 państw)
Każdy uczestnik składa tylko jedno hasło konkursowe związane
z tematyką mobbingu i dyskryminacji. Uczestnik zobowiązany jest do podania
swojego imienia i danych kontaktowych (e-mail , numer telefonu i miejsca
zamieszkania).
Uczestnik konkursu, przekazuje Hasło konkursowe drogą elektroniczną na adres
organizacji w kraju partnerskim, a w przypadku Polski na adres organizatora:
ceipmlublin@ohp.pl najpóźniej do dnia 05.01.2017 roku do godziny 24.00
Organizacje partnerskie, z 15 krajów biorących udział w projekcie, z nadesłanych do
nich haseł wybiorą jedno hasło, a następnie przekażą je do Organizatora.
Organizacje partnerskie spośród 15 wybranych haseł ( jedno hasło z jednej
organizacji partnerskiej), w drodze głosowania wybiorą 3 hasła, które uzyskają
największą liczbę głosów spośród głosów oddanych, drogą elektroniczną.
Organizacje partnerskie spośród 3 wybranych haseł wybiorą w drodze głosowania
jedno, najlepsze hasło, które będzie przewodnim hasłem realizowanego projektu.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 20 stycznia 2017 roku, poprzez
umieszczenie informacji na stronie www.lubelska.ohp.pl oraz na profilu FB.
Zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczna i/lub telefonicznie.
Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do udziału w szkoleniu dla
multiplikatorów, które odbędzie się w lutym 2017 roku w Polsce.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku
wystąpienia szczególnych okoliczności. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieprzewidziane wydarzenia w związku z realizacją konkursu.

