Regulamin Konkursu „Wolontariusz Roku 2016”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu „Wolontariusz Roku 2016” jest Centrum Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (dalej zwane: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs „Wolontariusz Roku 2016” jest współfinansowany przez Gminę i Miasto CzerwionkaLeszczyny.
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych wolontariuszy zamieszkujących lub działających
na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2016.
Wolontariusze wybierani są w następujących kategoriach:
1) wolontariusz roku 2016 (za aktywność w organizacjach pozarządowych)
2) szkolny lider wolontariatu 2016 (za zaangażowanie wolontariackie uczniów za pośrednictwem
szkoły)
3) za całokształt pracy osób wspierających działalność społeczną w organizacjach pozarządowych;
Wolontariat: dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego
społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każda organizacja pozarządowa, szkoła gimnazjalna
i ponadgimnazjalna działająca na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, która angażowała
wolontariuszy zgodnie z prawem, do działalności statutowej w zakresie pożytku publicznego. Każda
organizacja pozarządowa ma prawo zgłosić trzech wolontariuszy w kategorii 1 oraz jednego
w kategorii 3. Każda szkoła ma prawo zgłosić trzech wolontariuszy w kategorii 2 oraz jednego
w kategorii 3.
4. Warunki przystąpienia do Konkursu.
Konkurs trwa od 18 listopada 2016 roku do 29 listopada 2016 roku. Warunkiem uczestnictwa
w Konkursie jest przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu, za pomocą:
- formularza interaktywnego:

ZGŁOŚ WOLONTARIUSZA

Osoby nominowane są zobowiązane do podpisania zgody na udostepnienie i wykorzystanie danych
osobowych oraz wizerunku – załącznik nr 2. W przypadku osób niepełnoletnich zgody zobowiązani
będą podpisać opiekunowie prawni.
Zwycięzcy konkursu „Wolontariusz Roku 2016” zostaną zaprezentowani podczas Dnia Wolontariusza
5 grudnia 2016 r. oraz w utworzonej z tej okazji broszurze informacyjnej wydanej po zorganizowanym
wydarzeniu. Laureaci dodatkowo będą zobowiązani do podpisania zgody na udostepnienie
i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku. W przypadku osób niepełnoletnich zgody
zobowiązani będą podpisać opiekunowie prawni.
5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Ocena zgłoszeń w formie elektronicznej dokonają przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół
zgłaszających kandydatów w dniach od 30 listopada do 04 grudnia 2016 r. Każda z organizacji
pozarządowych oraz szkół będzie miała prawo przyznać maksymalnie 6 pkt na 3 dowolnych
kandydatów w kategorii 1, 6 pkt na 3 dowolnych kandydatów w kategorii 2 oraz 1 pkt w kategorii 3.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół
Kategorie
Punkty do rozdysponowania
Maksymalna ilość zgłoszonych
Minimalna ilość ocenionych
Zwycięzcy

Kategoria 1
Kategoria 2
6 punktów
6 punktów
3 osoby (w swojej kategorii)
3 osoby
3 osoby
3 osoby
1 osoba

Kategoria 3
1 punkt
1 osoba
1 osoba
1 osoba

Organizacja i szkoła nie może oddawać punktów na zgłaszane przez siebie osoby. Informacje dot.
szczegółowego sposobu głosowania zostaną wysłane za pomocą poczty elektronicznej w dniu
30 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 04 grudnia 2016 roku, a wręczenie nagród oraz ogłoszenie
wyników odbędzie się podczas wydarzenia „Dzień Wolontariusza 2016”, które odbędzie się w dniu
05.12.2016 r. o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 2. W konkursie zostaną
przyznane trzy nagrody dla wolontariuszy w kategorii 1 oraz po jednej nagrodzie w kategorii 2 i 3.
6. Postanowienia dodatkowe
Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu żadnych kosztów związanych z ich udziałem
w Konkursie. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Zadanie publiczne pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej”
jest współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

