REGULAMIN AKCJI „OWES - PODAJ DALEJ”
§1
1.

2.
3.

4.

Postanowienia ogólne
AKCJA OWES - PODAJ DALEJ zwana dalej AKCJĄ – realizowana jest przez Aktywa Plus
Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES
prowadzących OWES dla regionu szczecińskiego w ramach projektu "Sieć
Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego" (zwanego dalej OWES Szczecin)
dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020.
AKCJA funkcjonuje na terenie OWES Szczecin, tj. powiatów: goleniowskiego,
gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, Miasta Szczecin, Miasta Świnoujście.
AKCJA skierowania jest do podmiotów ekonomii społecznej, m.in. stowarzyszeń,
fundacji, spółdzielni socjalnych, mających siedzibę na terenie funkcjonowania OWES
Szczecin.
Celem AKCJI jest pobudzenie podmiotów ekonomii społecznej do przekazania impulsu
współpracy zaprzyjaźnionym organizacjom poprzez zaproszenie ich do OWES
Szczecin, co pozytywnie wpłynie na aktywność środowiska lokalnego i rozwój
organizacji z regionu szczecińskiego.
§2

1.

2.

3.
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Zasady uczestnictwa
AKCJA trwać będzie w okresie od 3 stycznia 2019 roku do 3 kwietnia 2019 roku.
Realizator AKCJI zastrzega sobie prawo do zmiany terminu jej trwania. Ewentualna
zmiana terminów trwania AKCJI zostanie ogłoszona za pośrednictwem strony
internetowej www.aktywneowes.pl .
AKCJA polega na tym, że podmiot – uczestnik projektu OWES Szczecin zaprasza inny
podmiot, który nie jest jeszcze beneficjentem projektu OWES Szczecin do wzięcia w
nim udziału, poprzez podpisanie dwustronnej DEKLARACJI UDZIAŁU W AKCJI „OWES
- PODAJ DALEJ” (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Każdy podmiot, który podpisze DEKLARACJĘ UDZIAŁU W AKCJI „OWES - PODAJ
DALEJ” zobowiązuje się tym samym do przystąpienia do projektu OWES Szczecin, co
wiąże się z wypełnieniem i złożeniem kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
W ramach prowadzonej AKCJI każdy z podmiotów podpisany na deklaracji, o której
mowa w pkt. 2 otrzymuje:
a) certyfikat uczestnictwa w AKCJI OWES - PODAJ DALEJ,
b) możliwość uczestnictwa w warsztatach oraz szkoleniach,
c) możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej (dedykowanej tylko dla
uczestników AKCJI).

5. W ramach prowadzonej AKCJI podmiot, który przekaże informację o AKCJI OWES –
PODAJ DALEJ i zaprosi do OWES zgodnie z pkt. 2 zaprzyjaźnione organizacje otrzyma
do wyboru:
a) pakiet usług marketingowych o wartości 150 zł brutto (za zaproszenie łącznie 1-2
podmiotów), np. 300 sztuk wizytówek lub 1 rollup;
b) pakiet usług marketingowych o wartości 300 zł brutto (za zaproszenie łącznie 3-5
podmiotów), np. 100 sztuk długopisów z grawerem;
c) pakiet usług marketingowych o wartości 600 zł brutto (za zaproszenie łącznie
6-10 podmiotów), np. 100 sztuk toreb ekologicznych + 200 sztuk wizytówek;
d) pakiet usług marketingowych o wartości 900 zł brutto (za zaproszenie łącznie
powyżej 11 podmiotów), np. 100 sztuk długopisów z grawerem + 100 sztuk
wizytówek + 250 sztuk ulotek rozmiaru A5 + 100 sztuk smyczy + 1 rollup.
6. Wykaz pakietów usług marketingowych dostępnych w ramach AKCJI dostępny jest w
siedzibie OWES Szczecin, przy ul. Cukrowej 8, pok. 921. Wybór poszczególnych usług
marketingowych będzie ustalany z każdym podmiotem indywidualnie, zgodnie
z zapotrzebowaniem podmiotu i dostępną ofertą.
7. W ramach prowadzonej AKCJI podmiot, który wejdzie do projektu w ramach AKCJI
otrzyma o wyboru:
a) 1 rollup;
b) 250 sztuk wizytówek dla organizacji;
c) 250 sztuk ulotek rozmiaru DL.
8. W ramach nagrody głównej, raz w miesiącu, najbardziej aktywne podmioty, które
zaproszą do OWES największą liczbę organizacji dotrzymają dodatkowo bon do
Salonów Empik o wartości 300 zł.
§3
Postanowienia końcowe
1. Udział w AKCJI oznacza akceptację Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Realizatora.
3. Realizator AKCJI zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez
powiadomienia uczestnika AKCJI i bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie
aktualnej treści AKCJI na stronie internetowej Realizatora www.aktywneowes .pl.

Szczecin, 3.01.2019 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu AKCJI „OWES - PODAJ DALEJ”

……………………………………………………
(miejscowość i data)

DEKLARACJA UDZIAŁU W AKCJI
„OWES - PODAJ DALEJ”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu przystępującego do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”)

deklaruję chęć do przystąpienia do projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”
w ramach AKCJI „OWES - PODAJ DALEJ”.
Podmiotem, który poinformował nas o AKCJI „OWES - PODAJ DALEJ” jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu polecającego i uczestniczącego w projekcie „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”)

…………………………………………..
(podpis przedstawiciela podmiotu
informującego o AKCJI)

…………………………………………
(podpis przedstawiciela podmiotu
przestępującego do projektu)

Skontaktuj się z nami:
• Szczecin – A. Henryka Daczkowska kom: 516 702 312
• Powiaty: goleniowski, gryficki, policki – Michał Głuszyk kom: 780 126 808
• Powiat kamieński: Ariel Juszczak kom: 607 962 571
• Świnoujście – Ewa Sołowińska kom: 605 426 339
• Ochotnicze Straże Pożarne – Marta Rospara kom: 516 702 312

