Regulamin konkursu Barwy Wolontariatu 2018
na Pomorzu Zachodnim

I Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu „Barwy Wolontariatu 2018 na Pomorzu Zachodnim” jest Regionalne Centrum
Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu POLITES z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dworcowej
19/205.

II Idea konkursu
1. Konkurs kierowany jest do wolontariuszy, organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących
z wolontariuszami.
2. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie aktywnych i zaangażowanych wolontariuszy, którzy
swoimi działaniami wspomagają działalność organizacji i instytucji, włączają się w inicjatywy i akcje
społeczne oraz przyczyniają się do popularyzacji wolontariatu.

III Zasady zgłaszania kandydatów do konkursu
1. Do konkursu mogą być zgłaszani pojedynczy wolontariusze oraz grupy wolontariuszy.
2. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne
podmioty uprawnione do korzystania z pomocy wolontariuszy, a także osoby fizyczne korzystające z
pomocy wolontariuszy (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji, która może o tym
zaświadczyć) poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami lub filmem z
wolontariatu.
3. Formularz wraz ze zdjęciami ( 1-5 zdjęć w wersji papierowej lub jpg) lub filmem (plik mov na płycie,
nośniku lub link) należy zgłosić listownie, osobiście do Regionalnego Centrum Wolontariatu w
Szczecinie ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin (z dopiskiem Barwy Wolontariatu 2018), lub pocztą
elektroniczną biuro@polites.org.pl (podpisany skan zgłoszenia - skany lub zgłoszenia niepodpisane
będą odrzucane). Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu.
4. Zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć do organizatora do 22.11.2018.
5. Jedna organizacja/instytucja może zgłosić więcej niż jednego wolontariusza/ grupę wolontariuszy. Do
każdego zgłoszenia należy wypełnić osobny formularz.
6. Opis działań wolontariuszy/ grupy wolontariuszy powinien dotyczyć działań podejmowanych w okresie
listopad 2017- do chwili obecnej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które były laureatami w poprzednich trzech latach – trzech
edycjach.
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IV Kryteria oceny
1. Kandydaci oceniani będą na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
2. Pod uwagę brane będą następujące kryteria:
- zaangażowanie, czas i zasięg działania
- innowacyjność, kreatywność, pomysłowość podejmowanych działań
- skuteczność w podejmowanych działaniach
- partnerstwo, współpraca i angażowanie innych do podejmowanych działań.

V Rozstrzygnięcie konkursu
1. W celu wyłonienia laureatów, Organizator powoła Kapitułę Konkursu. W jej skład wejdą osoby
zaproszone przez Organizatora.
2. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne.
3. Kapituła Konkursu wybierze Laureatów I, II i III miejsca.
4. Sylwetki i działalność laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatora.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Obywatelskiej 5 grudnia 2018 r.

VI Postanowienia końcowe
1. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo w Konkursie,
uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla
celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów konkursu jak również publikowania tych danych
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora konkursu.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub
usunięcia.
3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu w
trakcie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej
korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. O zmianie
Regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej.
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