
 

 

 
 

REGULAMIN PROGRAMU LIDERZY ORGANIZACYJNI 
 
 

1. Organizatorzy 
Organizatorem Programu Liderzy Organizacyjni jest Fundacja Absolwentów UMCS 
realizująca projekt Lubelski Uniwersytet Inspiracji finansowany ze środków finansowych 
Miasta Lublin ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 
 
2. Cel i założenia programu 
W ramach Programu Liderów Organizacyjnych wyłonionych zostanie co najmniej 
czterdziestu uczniów i uczennic lubelskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i 
studentek lubelskich uczelni, którym nadany zostanie tytuł Młodego Ambasadora Lublina. 
Program zakłada zrekrutowanie grupy uzdolnionych osób, charakteryzujących się 
wyróżniającą wiedzą, zaangażowaniem w naukę i rozwój własnych umiejętności, 
aktywnością w interesujących ich dziedzinach nauki, sportu, kultury czy kreatywnością i 
wyobraźnią. Wyróżniający się uczniowie i uczennice oraz studenci i studentki będą 
wizytówkami miasta Lublin i jednocześnie wzorem do naśladowania dla swoich 
rówieśników i z powodzeniem będą mogli pełnić funkcję Młodych Ambasadorów Lublina. 
Wyłonieni w drodze postępowania rekrutacyjnego Młodzi Ambasadorzy będę promować 
Lublin jako miejsce do rozwoju osobistego, a Ich sylwetki zostaną zamieszczone na 
wortalu edukacyjnym oraz na łamach gazety Kurier Lubelski, który jest Partnerem 
inicjatywy. Program ma na celu wspieranie działań promujących aktywność na wielu 
polach, umożliwianie rozwoju potencjału oraz wymianie doświadczeń wśród młodych 
mieszkańców Lublina.  
 
3. Obszar realizacji programu 
Program dedykowany jest uczniom i uczennicom lubelskich szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studentom i studentkom lubelskich uczelni wyższych. Realizacja projektu odbywać 
się będzie na terenie miasta Lublin.  Program ma charakter publiczny i bezpłatny.  
 
4. Okres realizacji (terminarz) programu 
Rekrutacja do programu odbywa się w okresie 5 październik 2017 – 31 grudnia 2017 r. 

 5 październik 2017 r. – rozpoczęcie naboru wniosków  
 29 październik 2017 r. – zakończenie naboru wniosków 
 2-8 listopada 2017 r. – przeprowadzenie rozmów z kandydatami 
 10 listopad 2017 r. – ogłoszenie listy Liderów Organizacyjnych  
 13 listopada do 1 grudnia 2017 r. – prezentacja sylwetek w Kurierze Lubelskim 
 do 30 listopada 2017 r. – zamieszczenie sylwetek Liderów na wortalu edukacyjnym 
 do 15 grudnia 2017 r. – wybór Młodego Ambasadora Lublina przez gazetę Kurier 

Lubelski w ramach plebiscytu skierowanego do czytelników.  
 



 

 

 
 
5. Warunki przystąpienia do programu 
 
Uczestnicy:  

 Uczniowie i uczennice lubelskich szkół ponadgimnazjalnych  
 Studenci i studentki lubelskich szkół wyższych,  

którzy posiadają osiągnięcia w jednej lub kilku płaszczyznach: 
 społecznej (wyrażonej uczestnictwem w inicjatywach 

promujących/reprezentujących szkolę, uczelnie lub Lublin; uczestnictwo  
w organizacjach szkolnych/studenckich i innych popularnonaukowych; 
wyróżniająca postawa w organizacjach funkcjonujących na rzecz miasta Lublin); 

 edukacyjnej (wyrażonej w bardzo dobrych wynikach w nauce, uczestnictwie  
w konkursach, olimpiadach o zasięgu min. krajowym; udział w badaniach 
naukowych zwiększających dorobek naukowy szkoły/uczelni); 

 artystycznej (wyrażonej w udziale w konkursach artystycznych o zasięgu min. 
krajowym zwieńczonych nagrodą lub wyróżnieniem; udział lub organizacja 
przedsięwzięć promujących szkołę/uczelnię/miasto Lublin); 

 sportowej (wyrażonej w udziale w konkursach sportowych o zasięgu min. 
krajowym zwieńczonych nagrodą lub wyróżnieniem).  

 
Dodatkowym atutem będą unikatowe zainteresowania i umiejętności oraz motywacja 
kandydata.  
 
Liczba wyłonionych osób: minimum 40.  
 
W celu zgłoszenia kandydatury, należy wypełnić w formie elektronicznej Wniosek, 
stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny na wortalu edukacyjnym 
www.lui.lublin.eu. Zgłoszenia do udziału w Programie może dokonać kandydat lub 
szkoła/uczelnia w której uczy się/studiuje kandydat po uprzednim uzyskaniu  jego zgody. 
Po zakwalifikowaniu kandydata lub kandydatki do uczestnictwa w Programie, uczestnik 
jest zobowiązany do dostarczenia Deklaracji uczestnictwa w Programie Liderów 
Organizacyjnych oraz zdjęcia w formacie i wymiarze wskazanym przez Organizatora 
Programu. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Osoby zakwalifikowane 
do uczestnictwa w Programie zostaną poinformowane o miejscu i czasie złożenia 
Deklaracji Uczestnictwa.  
 
6. Komisja konkursowa programu 
Liderzy Organizacyjni zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłoszonych aplikacji przez 
specjalistę  
ds. rekrutacji, koordynatora merytorycznego projektu oraz koordynatora zadania. 
Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.   
 

http://www.lui.lublin.eu/


 

 

 
 
 
 
7. Zasady wyboru  uczestników programu 
Liderzy organizacyjni zostaną wyłonieni na podstawie analizy wniosków zgłoszeniowych 
oraz ewentualnych rozmów z komisja konkursową. O rozmowach z komisją konkursową 
kandydaci  
i kandydatki zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.  
 
8. Korzyści dla uczestników programu 
Sylwetki Liderów Organizacyjnych wraz fotografią zostaną umieszczone na: 

 wortalu edukacyjnym zgodnie z przyjętym schematem  
 portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora 
 łamach dziennika Kurier Lubelski jako Partnera Medialnego Programu, a także na 

innych nośnikach prowadzonych przez wydawnictwo Kuriera Lubelskiego 
 materiałach informacyjnych innych Partnerów medialnych 

 
Wortal edukacyjny jest platformą dostępną do szerokiego grona odbiorców, dzięki czemu 
sylwetki Liderów Organizacyjnych zostaną dostrzeżone przez m.in. młodych mieszkańców 
Lublina, naukowców, przedsiębiorców itp.  
Każda wyłoniona osoba oraz szkoła/uczelnia otrzyma certyfikat potwierdzający 
otrzymanie prestiżowego tytułu Młodego Ambasadora Lublina, statuetkę oraz gadżety. 
Laureaci wezmą również udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. 
 
9. Promocja programu 
Program jest promowany na stronie internetowej projektu Lubelski Uniwersytet Inspiracji,  
na portalach społecznościowych projektu, na stronach i w środkach przekazu Partnerów 
medialnych oraz bezpośrednio w lubelskich szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach 
wyższych.  
Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na spełnienie Regulaminu oraz wyrażenie zgody 
na upublicznienie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych 
z realizacją projektu Lubelski Uniwersytet Wirtualny. 
 


