
Regulamin Konkursu „Dzień Wolontariusza 2015” 

1. Organizator 

Organizatorem Konkursu „Dzień Wolontariusza 2015” jest Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny realizująca projekt współfinansowany  

z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny (dalej zwany: „Organizatorem”).  

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 

„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Partnerzy realizacji projektu: 

 Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej w Czerwionce-Leszczynach; 

 Fundusz Lokalny „Ramża”; 

 Stowarzyszenie „Jestem”; 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka-Leszczyny; 

 Stowarzyszenie Redukowania Bierności; 

 Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka; 

 Wspólnota Śląska „Ciosek” 

2. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych wolontariuszy zamieszkujących Gminę i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny, którzy za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art.3 ust.3 działają na rzecz pożytku publicznego, w kategoriach: 

1) zaangażowani społecznie w roku 2014/2015 (od grudnia 2014 do grudnia 2015 r.); 

2) za całokształt pracy osób wspierających działalność społeczną w organizacjach pozarządowych;  

3. Uczestnicy 

W Konkursie może wziąć udział każda organizacja pozarządowa (dalej zwana: „Uczestnikiem”), która 

angażowała wolontariuszy zgodnie z prawem, do działalności statutowej w zakresie pożytku 

publicznego. Każda organizacja ma prawo zgłosić trzech wolontariuszy w kategorii 1 oraz jednego  

w kategorii 2. Organizacja ma prawo również zgłosić swoje kandydatury tylko w jednej z kategorii. 

4. Warunki przystąpienia do Konkursu. 

Konkurs trwa od 17 listopada 2015 roku do 29 listopada 2015 roku. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia wraz z opisem maksymalnie trzech 

wolontariuszy w kategorii 1 oraz jednego w kategorii 2 (pkt 2 regulaminu) na formularzu stanowiącym 

załącznik do regulaminu, za pomocą:  

 poczty elektronicznej na adres: czerwionka-leszczyny@cris.org.pl . W tytule e-maila 

należy wpisać: „konkurs wolontariusze (nazwa organizacji)” lub,  

 dostarczenie do pracownika Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej, 

który przyjmuje zgłoszenie potwierdzając dokument pieczątką i podpisem.   

W Konkursie wezmą udział zgłoszenia, które są kompletne, spełniają wymogi regulaminu i są 

podpisane zgodnie z reprezentacją organizacji (zgodnie z KRS lub ewidencją starostwa). Zgłoszenia 

przesłane w formie elektronicznej muszą zawierać podpisy reprezentacji. Sugerujemy zatem przesyłać 

pliki w formacie *pdf, ewentualnie *jpg.   

mailto:czerwionka-leszczyny@cris.org.pl


 

Zwycięzcy konkursu „Dzień Wolontariusza 2015” zostaną zaprezentowani w broszurze informacyjnej 

wydanej po zorganizowanym wydarzeniu. Laureaci 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, 

zgłaszających kandydatów  w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2015 r. Każda z organizacji będzie miała 

prawo przyznać maksymalnie 6 pkt na 3 określonych kandydatów w kat. 1 oraz 1 pkt w kat.2. 

Organizacja nie może głosować na zgłaszane przez siebie osoby. Informacje dot. szczegółowego 

sposobu głosowania zostaną wysłane za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30 listopada 2015 r.  

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 04 grudnia 2015 roku, a wręczenie nagród oraz ogłoszenie 

wyników odbędzie się podczas wydarzenia „Dzień Wolontariusza 2015”, które odbędzie się w dniu 

05.12.2015 r. o godz. 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 2. W konkursie zostaną 

przyznane trzy nagrody dla wolontariuszy w kategorii 1 oraz jedna w kategorii 2.  

6. Postanowienia dodatkowe 

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 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.).  



Zgłoszenie do konkursu „Dzień Wolontariusza 2015” 

 

Profil wolontariusza 

imię  

nazwisko  

wiek/data urodzenia  

e-mail  

telefon  

organizacja zgłaszająca  

reprezentanci organizacji zgłaszającej  

inne  

 

Opis skali działań wolontariusza w okresie grudzień 2014 - listopad 2015  

(okres współpracy, zakres pomocy, miejsce działania) 

   

  

   

  

   

  

  

  

Opis sylwetki wolontariusza w okresie grudzień 2014 - listopad 2015 

(zaangażowanie, skuteczność, rzetelność, innowacyjność pomysłów)  

  

   
 
 

UWAGA: Całość formularza zgłoszeniowego nie może przekroczyć 2 stron A4 o czcionce rozmiaru 11. 

 
 

Oświadczamy, że podane informacje są zgodne z prawdą, a kandydaci wyrazili zgodę na udział  

w konkursie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) 

 
     …………………………………………………. 
 /data i czytelny podpis zgłaszających/  
   (koniecznie zgodnie z reprezentacją organizacji) 
 

 

Projekt pn. „Dzień Wolontariusza 2015” współfinansowany jest z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 


