Szanowni Państwo,
mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w projekcie konkursowym
będącym częścią Programu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Szukamy ludzi
przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie
wiedzy eksperckiej i środków. Osób reprezentujących fundacje, stowarzyszenia, kluby lub
inne organizacje, których działalność przyczynia się do poprawy otaczającej nas
rzeczywistości.
Główną nagrodą w projekcie konkursowym jest realizacja pomysłu i całkowite
sfinansowanie zwycięskiego projektu o wartości 500.000 złotych.
Każdy przemyślany PROJEKT, który ma szanse w realny sposób przyczynić się do zmiany
życia lokalnej społeczności na lepsze, do wsparcia osób potrzebujących pomocy lub ochrony
środowiska może zostać zgłoszony do projektu konkursowego.
Ważne jest, żeby umieć go dobrze przedstawić. Wykazać, że nie jest jedynie spontaniczną
wizją, ale KONKRETNYM POMYSŁEM, który powstał z pasji i determinacji do „zmieniania
świata”. Sposób opisania projektu, zaangażowanie włożone w jego opracowanie
i przedstawienie pomysłu na realizację - będą jednymi z kluczowych kryteriów projektu
konkursowego.
3 najlepsze projekty zaprezentowane zostaną przed jury, które pod przewodnictwem
sportowca, wizjonera i biznesmena - Rafała Sonika, w konsultacji z doświadczonym
psychologiem społecznym dr. Konradem Majem oraz ekspertami z firmy Budimex wybierze
zwycięzcę.

Poza nagrodą główną, przewidziane są także trzy dodatkowe nagrody :
 45.000 przekazane na cele statutowe / drugie miejsce
 35.000 przekazane na cele statutowe / trzecie miejsce
 20.000 przekazane na cele statutowe / nagroda internautów

Aby wziąć udział w projekcie konkursowym należy:
 wejść na stronę www.zmieniajswiatbx50.pl
 przeczytać regulamin i poznać szczegółowe warunki udziału
 wypełnić i wysłać formularz

Po poprawnym zgłoszeniu otrzymają Państwo maila, a w nim indywidualny dostęp do panelu
konkursowego. Termin wysyłania projektów mija 10 lipca 2018.
Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do ich zadawania drogą mailową:
konkurs@zmieniajswiatbx50.pl

Zapraszamy na nasze media społecznościowe:
Twitter
Facebook
Instagram

Kibicują Wam między innymi:
Szymon Hołownia, Małgorzata Królikowska, Katarzyna Żak, Izabella Miko

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!
Organizator Programu
Task Force Consulting

Dodatkowe pytania:
Mail: konkurs@zmieniajswiatbx50.pl
Tel. +48 507 093 507
+48 22 855 56 85
www.zmieniajswiatbx50.pl

