CENTRUM WOLONTARIATU W KRAŚNIKU
ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik,
tel. 513-606-783, 663-368-000
e-mail: wolontariatkrasnik@gmail.com, www.wolontariatkrasnik.pl

REGULAMIN KONKURSU
„Barwy Wolontariatu 2016”
I.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku
II.



KATEGORIE KONKURSU:
Wolontariusz Roku 2016



Szkolny Klub Wolontariatu



Koordynator



Przyjaźni wolontariuszom



Wolontariusz senior



Wolontariusz laureat wybrany przez internautów

III. ADRESACI KONKURSU:
1.Konkurs skierowany jest do:
 wolontariuszy;
 przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
 organizacji
pozarządowych
i
instytucji
publicznych
współpracujących
z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w
województwie
lubelskim;
 szkół;
 mieszkańców miasta Kraśnik (internauci);
IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 18.11.2016 r.
2. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.
3. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie lub osobiście na adres:
Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik lub
pocztą elektroniczną na adres: wolontariatkrasnik@gmail.com
z dopiskiem
KONKURS.
4. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu (można pobrać
ze strony internetowej: wolontariatkrasnik.pl. Zgłaszać można od jednego do
pięciu kandydatów w jednej kategorii. Dla każdego kandydata należy wypełnić
jeden formularz zgłoszeniowy.
5. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności
nominowanej osoby. Opisać należy aktywność wolontarystyczną w dowolnym
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obszarze życia społecznego (wg kategorii konkursu) za okres: od styczeń 2016r.
do listopad 2016r.
6. Opis powinien być zamieszczony na max 1 stronie A4 maszynopisu, może mieć
dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.
7. Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy
wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.
8. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać:
>organizacje pozarządowe,
>grupy samopomocowe,
>instytucje państwowe, samorządowe,
>przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
>osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy,
>zgłaszać mogą się sami wolontariusze
>internauci
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych
wolontariuszy
konieczne
jest
potwierdzenie
faktu
działalności
wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie
zaświadczyć.
V. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ:
1.Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim:
 zaangażowanie;
 innowacyjność;
 skuteczność;
 partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
 A) 23.11. 2016r. Kapituła Konkursu wybierze na swoim posiedzeniu laureatów
poszczególnych kategorii.
 B) Od dnia 18.11.2016 r. do 23.11.2016 do godz. 24:00 internauci będą mogli na
funpage wolontariatkrasnik sami wybrać Wolontariusza w kategorii
„Wolontariusz laureat wybrany przez internautów”.
 Kapituła Konkursu ogłosi swój werdykt 01.12.2016r. na uroczystej Gali
Wolontariatu, która odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
VII. NAGRODY:
 Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają Dyplom, Statuetkę;
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Wyróżnieni wolontariusze otrzymają Dyplomy – Wyróżnienia;
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowanie;

VII.PRZEPISY KOŃCOWE:
1. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej
równowartości nagród.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody
na inną nagrodę.
3. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Dane osobowe nominowanych będą przetwarzane przez organizatora konkursu
sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133,
poz. 883)
5. Nadesłane nominacje nie podlegają zwrotowi.
6. Uczestnictwo w konkursie jest automatycznie wyrażeniem zgody na publikowanie
w mediach zdjęć oraz ujawnienia imienia i nazwiska.
Gala Wolontariatu 2016 współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2016 oraz środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik.
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