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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Organizator realizując konkurs współpracuje z 
partnerami lokalnymi. 

ADRESACI KONKURSU 
 
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami. 
Celem konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy swoimi 
działaniami przyczynili się również do popularyzacji wolontariatu.  
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU   

 
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie 
podejmują działania wolontariackie.  

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, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. 

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest wskazanie 
organizacji/instytucji, która może o tym zaświadczyć.  

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były laureatami w poprzednich trzech latach – trzech edycjach.  

Konkurs Dotyczy wolontariuszy nie podmiotów korzystających z ich wsparcia.  
 
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać  
w dowolnym obszarze życia społecznego.  
 
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu 
kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 20.11.2017 r.  
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu (w przypadku województwa zachodniopomorskiego – 
Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES w Szczecinie). (zwane dalej „RCW Szczecin”). 
 
Kandydatów do konkursu można zgłaszać listownie, osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie,  
ul Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin (z dopiskiem Barwy Wolontariatu 2017) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
biuro@polites.org.pl wpisując w tytule wiadomości – Barwy Wolontariatu 2017.  
 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ  
 
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność;  
partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
 
W celu wyłonienia lokalnych laureatów, Organizator (RCW Szczecin) powoła Kapitułę Regionalną Konkursu. W jej skład 
wejdą osoby zaproszone przez RCW Szczecin.  
Do 24.11.2017 r. Kapituła Regionalna wybierze lokalnych laureatów I, II i III miejsca.  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Obywatelskiej 5 grudnia. 
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