
 

 
 

Regulamin Konkursu  
„Dolnośląski/a Koordynator/ka  

Wolontariatu Roku 2016” 
 

 

Preambuła 

 

Konkurs „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016” jest prestiżowym 

wyróżnieniem honorującym osoby wzorowo zarządzające grupami wolontariackimi działającymi na 

rzecz społeczności województwa dolnośląskiego. 

Definicja Wolontariusza obowiązująca w Konkursie jest zawarta w art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. 

zm.): „Wolontariuszem jest osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie”. 

Wszystkie pozostałe kryteria dotyczące wolontariatu i obowiązujące w Konkursie zawarte są  

w ww ustawie oraz niniejszym Regulaminie. 

 

§1 

 

1. Właścicielem i Administratorem tytułu „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu 

Roku 2016” oraz logotypu „Wolontariusz Roku” jest Regionalne Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP). 

2. Obowiązki Administratora: 

 promocja tytułu 

 organizacja przebiegu Konkursu 

 przedstawienie Kapitule wniosków o przyznanie tytułu 

 obsługa organizacyjna nadania tytułu 

 

§2 

Tryb i warunki przyznawania tytułu 

 

1. Do Konkursu „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016” nominowana 

może być każda osoba zajmująca się współpracą z wolontariuszami, koordynująca działania 

wolontariuszy, zarządzająca grupą wolontariuszy. Miejsce zamieszkania nominowanego 

koordynatora i/lub miejsce działalności wolontariuszy zarządzanych przez nominowanego 

koordynatora musi znajdować się na terenie województwa dolnośląskiego. 

   



 

2. Wniosek o przyznanie tytułu „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016” 

składają: 

 Wolontariusze współpracujący z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ww ustawy, organami administracji publicznej, jednostkami podległymi lub 

nadzorowanymi przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami, w których 

działa program wolontariatu pracowniczego. 

 Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww ustawy, 

 Organy administracji publicznej, 

 Jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, 

 Przedsiębiorstwa, w których działa program wolontariatu pracowniczego, 

 Osoby indywidualne korzystające z pomocy wolontariuszy. 

3. Wniosek nominacyjny należy przygotować na specjalnym Formularzu Nominacyjnym 

stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu dla każdej nominowanej osoby oddzielnie.  

4. Po wypełnieniu Wniosek należy zapisać w formie pliku PDF, wydrukować, podpisać w miejscach 

do tego przeznaczonych i wraz z załącznikami odesłać na adres pocztowy Organizatora 

Konkursu: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w 

Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych. Dodatkowo plik PDF należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl.   

5. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty uzasadniające nominację np. 

artykuły prasowe, rekomendacje, filmy, galerie zdjęć, prezentacje multimedialne itp. 

6. Wniosek należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub ręcznie (czytelnie, drukowanymi 

literami). Wnioski nieczytelne będą odrzucane. 

7. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć co najmniej 5 zdjęć przedstawiających 

nominowanego koordynatora oraz jego działalność. 

8. Wszystkie ww. załączniki należy załączyć w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD lub 

poprzez pocztę e-mail. Zdjęcia winny być dobrej jakości umożliwiającej obróbkę graficzną i 

powinny przedstawiać aktywność nominowanego wolontariusza. Nie powinny to być zdjęcia 

portretowe. Wizerunek wolontariusza nie będzie kryterium kwalifikującym Nominanta do 

otrzymania nagrody. Zdjęcia i materiały filmowe zostaną wykorzystane do tworzenia oprawy 

multimedialnej Festiwalu Wolontariatu oraz odbywających się w ramach Festiwalu imprez 

towarzyszących. 

9. Do Konkursu można nominować nieograniczoną liczbę osób.  

10. W przypadku nadesłania liczby materiałów multimedialnych znacznie przekraczającej możliwości 

wystawiennicze Organizator zastrzega sobie prawo wyboru najciekawszych jego zdaniem 

kandydatur do Ekspozycji zaprezentowanej podczas Festiwalu. 

11. Okres nadsyłania wniosków nominacyjnych: od 1 września 2016 r. do  

31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia kompletnego wniosku w wersji 

elektronicznej). Ostateczna data wpływu wniosku w wersji papierowej upływa 4 listopada 

2016 r. Kolejność zgłoszeń nie będzie mieć znaczenia podczas wyboru laureatów. Wnioski, 

które wpłyną w innym terminie zostaną odrzucone. 

12. Wnioski nominacyjne należy składać osobiście bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: 
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Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Biuro Regionalne w Wałbrzychu 

ul. Matejki 6 

58-300 Wałbrzych. 

e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl  

 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wnioski złożone lub przesłane na adres innego 

biura Organizatora niż podane w niniejszym Regulaminie. 

13. Wnioski niekompletne lub nie spełniające wymogów regulaminowych oraz składane na 

nieprawidłowym formularzu będą odrzucane. 

14. Po zakończeniu przyjmowania wniosków Organizator przygotowuje ich kompleksową 

weryfikację. 

15. Kapituła Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu oraz wyróżnionych. 

16. Niedopuszczalne jest przekazywanie Członkom Kapituły przez Uczestników Konkursu rzeczy 

wartościowych.  

 

§3 
Informacje dodatkowe 

 
1. Przed przygotowaniem wniosku nominacyjnego należy zapoznać się z zasadami Konkursu 

„Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016” zawartymi w niniejszym 

Regulaminie oraz instrukcją obsługi Generatora Wniosków Nominacyjnych. 

2. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu Konkursu udziela od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 17.00:  

 

Radosław Bednarski 

tel. (74) 665 11 11 

kom. 693 145 674 

e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl 
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