
 

 

Regulamin organizacji Wydarzeń Lokalnych  
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015 

 
 
 

 
1. Definicje: 

- Festiwal – Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2015 - coroczne przedsięwzięcie, którego 
celem jest promocja i rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku. 
- Organizator – Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku 
„Razem dla Wolontariatu” będące organizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 
2015. 
- Partner Lokalny – organizacja pozarządowa, instytucja, grupa nieformalna organizująca 
wydarzenie w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015. 
- Wydarzenie Lokalne – wydarzenie organizowane przez Partnera Lokalnego w ramach 
Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015. 
 

2. Ogólne warunki organizacyjne Wydarzeń Lokalnych: 
- Wydarzeniem Lokalnym w ramach Festiwalu może być każde wydarzenie przeznaczone dla 
wolontariuszy lub organizowane z udziałem wolontariuszy promujące ideę wolontariatu oraz 
postawy prospołeczne. 
- Wydarzeniem Lokalnym może być w szczególności warsztat, konferencja, happening, 
piknik, festyn, turniej itp. 
- W ramach Festiwalu mogą być również realizowane projekty o charakterze wolontariackim 
pod warunkiem załączenia do zgłoszenia szczegółowego harmonogramu wydarzeń 
odbywających się w ramach projektu. 
- Wydarzenie Lokalne organizowane w ramach Festiwalu musi zostać zrealizowane 
pomiędzy 1 września a 30 listopada 2015 r. 
 

3. Partner Lokalny: 
- Odpowiada w całości za realizację wydarzenia (również od strony finansowej).  
- Promuje organizowane wydarzenie oraz cały Festiwal w ramach swoich możliwości. 
- W przypadku produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych zawierających logotyp 
Festiwalu dostarcza Organizatorowi jeden komplet materiałów do dokumentacji 
Festiwalowej. 
- Przesyła w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia Lokalnego jednak nie później 
niż do 30 listopada 2015 r. sprawozdanie z przebiegu wydarzenia zawierające  
w szczególności nazwę wydarzenia, termin realizacji, opis zrealizowanych działań, liczbę 
uczestników oraz dokumentację fotograficzno-multimedialną z przebiegu wydarzenia. 
- Przygotowuje i przesyła w terminie do 31 grudnia 2015 r. artykuł podsumowujący 
Wydarzenie Lokalne celem zamieszczenia w Gazecie Wolontariatu podsumowującej 
Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2015.  



 

 
4. Organizator: 

- Udziela Partnerowi Lokalnemu w miarę możliwości wsparcia merytorycznego  
i organizacyjnego (pozafinansowego) przy realizacji Wydarzenia. 
- Przekazuje Partnerowi Lokalnemu logotyp Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu do 
stosowania na wszystkich materiałach dot. organizowanego Wydarzenia. 
- Zamieszcza informację o wydarzeniu we wspólnym kalendarzu Festiwalowym wydawanym 
w formie elektronicznej. 
- Promuje wydarzenie na stronie Festiwalu w portalu społecznościowym Facebook, 
rozsyłanym regularnie elektronicznym newsletterze oraz w miarę możliwości w innych 
kanałach informacyjnych. 
- Zapewnia Partnerowi Lokalnemu co najmniej jedno miejsce podczas Forum 
Wolontariatu we Wrocławiu. 
 

5. Zgłoszenie Wydarzenia Lokalnego 
- Warunkiem organizacji Wydarzenia Lokalnego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu 
Wolontariatu 2015 jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego 
wszystkie niezbędne informacje dot. planowanego wydarzenia. 
- Po zatwierdzeniu wydarzenia przez Radę Programową Festiwalu zostanie sporządzone 
porozumienie pomiędzy Organizatorem a Partnerem Lokalnym. 
- Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane na bieżąco, jednak ze względu na 
harmonogram pracy Rady Programowej Festiwalu powinny być przesłane co najmniej 30 
dni przed planowanym wydarzeniem. 
 

6. Informacje dodatkowe: 
Radosław Bednarski  
tel.: 74 665 11 11 
kom.: 693 145 674   
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl  
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