Regulamin konkursu
„Świecki Wolontariusz Roku 2019”
§1
1. Konkurs „Świecki Wolontariusz Roku 2019” organizowany jest przez Urząd Miejski
w Świeciu, zwany w dalszej części Organizatorem.
2. Intencją Organizatora jest, aby tytuł „Świecki Wolontariusz Roku 2019” stał się
prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność
na rzecz mieszkańców gminy Świecie.
§2
Celem konkursu jest:
1) prezentacja i promocja wolontariatu na terenie gminy Świecie,
2) wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,
3) podziękowanie tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na rzecz
mieszkańców gminy Świecie,
4) promocja i kształtowanie postaw prospołecznych,
5) integracja społeczności lokalnej,
6) prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.
§3
Za działania wolontariackie, dla potrzeb niniejszego konkursu uznaje się dobrowolne,
świadome i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające
poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Pozostałe kryteria wolontariatu
obowiązują zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
§4
1. Kandydaci będą wybierani w trzech równorzędnych kategoriach:
1) Wolontariat Młodzieżowy - osoba indywidualna do 18 roku życia,
2) Wolontariat Dorosły - osoba indywidualna w przedziale wiekowym od 18 lat,
3) Wolontariacka Grupa Roku. – zespół min 3 osób.
2. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w 2019 roku w sposób
szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej na rzecz mieszkańców gminy Świecie.
3. Nominacje do tytułu „Świecki Wolontariusz Roku 2019” mogą składać organizacje
pozarządowe, szkoły, firmy, przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne gminy Świecie,
a także inne podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy oraz osoby indywidualne.
4. Nominujący może złożyć zgłoszenie w każdej z trzech nominowanych kategorii. Dla każdej
z kategorii należy wypełnić osobny wniosek.
5. Kandydat nie może zgłosić sam siebie.
§5
1. Wniosek o przyznanie tytułu „Świecki Wolontariusz Roku 2019” składa się na
obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu,
dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.swiecie.eu
w zakładce Świecki Wolontariusz Roku oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, Urząd
Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.

2. Nominowani kandydaci zobowiązani są do zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach konkursowych, w tym m.in. promocji konkursu i jego laureatów. Oświadczenia
stanowią załącznik Nr 2 do regulaminu.
3. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące
wolontarystyczną pracę nominowanych. Mogą to być np.: zdjęcia, filmy, pamiętniki,
materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie, dokumenty potwierdzające podjęte
działanie wolontarystyczne i inne.
§6
1. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
drogą mailową na adres: kruczkowska@swiecie.eu
lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców
z dopiskiem: „Świecki Wolontariusz Roku 2019”.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 22 listopada 2019r.
o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Kolejność zgłoszeń nie będzie mieć
znaczenia podczas wyboru laureatów.
3. Przed przygotowaniem wniosku nominacyjnego należy zapoznać się z zasadami Konkursu
„Świecki Wolontariusz Roku 2019” zawartymi w niniejszym regulaminie.
4. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udzieli pracownik
Urzędu Miejskiego w Świeciu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 pod numerem
telefonu: 52 3332312.
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§7
Oceny zgłoszonych kandydatów oraz wyboru laureatów dokona wyznaczona przez
Organizatora konkursu „Świecki Wolontariusz Roku 2019” Komisja Konkursowa
w składzie : Leszek Żurek- Przewodniczący, Karolina Kruczkowska - członek , Magdalena
Jażdżewska - członek.
W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Komisji, Przewodniczący
zarządza głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów.
Przy analizie kandydatur do tytułu „Świecki Wolontariusz Roku 2019” komisja będzie brała
pod uwagę w szczególności:
1) częstotliwość i systematyczność działań – np. liczbę przepracowanych godzin
w danym okresie czasu, ilość akcji/kampanii/inicjatyw/ imprez/wydarzeń, w których
wolontariusz brał udział,
2) skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie – wyniki, efekty pracy, np.
liczba opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/imprez/wydarzeń, inne
3) umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy
wolontariackiej – np. umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.
Komisja spośród zgłoszonych kandydatów wybierze jednego laureata w każdej kategorii.
1) Nagrodą dla laureatów konkursu jest nadanie honorowego tytułu „Świecki
Wolontariusz Roku 2019” w każdej kategorii.
2) Organizator zastrzega prawo do przyznania wyróżnień w formie dyplomu we
wszystkich kategoriach.
Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r. O ewentualnych zmianach laureaci zostaną
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
Komisja Konkursowa uprawniona jest do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej
z nominowanym wolontariuszem.

9. Po zakończeniu prac Komisji sporządza się protokół zawierający listę laureatów wraz
z uzasadnieniem wyboru. Nazwiska wszystkich laureatów w poszczególnych kategoriach
zostaną podane do publicznej wiadomości.
10. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
11. Członkowie Komisji oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Komisji do czasu oficjalnego
ogłoszenia wyników Konkursu.
12. Organizację pracy Komisji, w tym przygotowanie spotkania, dostarczenie niezbędnych
materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
pracy Komisji zapewnia Wydział Organizacyjny.
§8
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursowego.
3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje organizator
konkursu lub osoba przez niego upoważniona.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji konkursu bez podania
przyczyny.
5. Organizator zapewnia, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach i sprawozdaniach
wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby konkursu.
6. Kandydaci, którzy uzyskają tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursie są zobowiązani
do przygotowania prezentacji swoich działań wolontariackich w dowolnej formie
i przedstawienia jej podczas obchodów Świecki Wolontariusz Roku 2019 dnia 5 grudnia
2019r.( 10 minutowa prezentacja)

