Regulamin powoływania i funkcjonowania Kapituły
Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

§1
Definicje
1. Kapituła - Kapituła Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Wolontariatu
2. Konkursy – Dolnośląskie Konkursy Wolontariackie ogłaszane przez organizatora
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu, w tym:
- Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016″,
- Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie”,
- Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem”,
- Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci”,
- Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016”,
- Konkurs „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016”,
- Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2016”,
- Konkurs „Dolnośląski/a Wolontariusz/ka Roku 2016”.
3. Organizator Konkursów – Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na
Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” składające się z następujących instytucji:
- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
- Stowarzyszenie Semper Avanti
- Stowarzyszenie Żyj Kolorowo
- Fundacja Aktywny Senior
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
- Stowarzyszenie TRATWA
- Dolnośląska Fundacja Przyjaciele
- Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

§2
Zasady powoływania Kapituły
1. Kapituła jest niezależnym ciałem powołanym do oceny zgłoszeń w ramach wszystkich
Konkursów oraz wyboru ich laureatów.
2. W skład Kapituły mogą wejść przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw a także osoby zaufania publicznego,
autorytety społeczne, gospodarcze oraz inne osoby zaproszone przez organizatora
Konkursów.
3. W skład Kapituły mogą wejść również osoby, które samodzielnie zgłoszą swoją
kandydaturę i zostaną zaakceptowane przez organizatora Konkursów pod względem
merytorycznym i formalnym.
4. Zaproszenie do Kapituły jest jednorazowe, jednak organizator Konkursów zastrzega
możliwość wielokrotnego zapraszania poszczególnych osób.
5. Udział w pracach Kapituły jest bezpłatny. Członkowie Kapituły nie otrzymują
wynagrodzenia za udział w jej pracach.
6. W skład Kapituły nie mogą wejść osoby reprezentujące organizatora Konkursów.
7. W skład Kapituły nie mogą wejść osoby reprezentujące podmioty prawne związane
z jakimkolwiek nadesłanym zgłoszeniem z zastrzeżeniem pkt.8.
8. Wyjątek od zasady wymienionej w pkt. 7 stanowią laureaci poprzednich edycji
Konkursów zaproszeni przez organizatora. W tym przypadku podczas oceny osoby te
nie posiadają prawa głosu przy rozpatrywaniu zgłoszeń i nominacji nadesłanych przez
podmioty prawne z nimi związane.
9. Organizator Konkursów uczestniczy w posiedzeniu Kapituły jednak nie posiada prawa
oceny nadesłanych zgłoszeń oraz prawa głosu.
§3
Organizacja prac Kapituły
10. Posiedzenia Kapituły Konkursów odbywają się raz w roku po zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń do wszystkich Konkursów.
11. O terminie, miejscu i sprawach organizacyjnych dot. posiedzenia Kapituły członkowie są
powiadamiani co najmniej 7 dni przed planowanym Posiedzeniem.
12. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
13. Kryteria oceny Konkursów zawarte są w Regulaminach Konkursowych dla każdego
Konkursu oddzielnie.
14. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z Regulaminami Konkursów.

15. Kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są informacje zawarte we wniosku
nominacyjnym.
16. W razie braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły Przewodniczący Kapituły
zarządza głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły.
17. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego
Kapituły.
18. Członek Kapituły składający swoje zastrzeżenia zobowiązany jest do złożenia
uzasadnienia na piśmie.
19. Po zakończeniu prac Kapituły jej członkowie sporządzają protokół z posiedzenia
zawierający uzasadnienie dokonania wyboru Laureatów poszczególnych Konkursów.
20. Niedopuszczalne jest udzielanie osobom trzecim przez członków Kapituły informacji
o wynikach prac Kapituły przed ogłoszeniem oficjalnych komunikatów z posiedzeń.
21. Niedopuszczalne jest przekazywanie Członkom Kapituły przez Uczestników Konkursu
rzeczy wartościowych.
§3
Informacje dodatkowe
1. Szczegółowych informacji na temat organizacji i przebiegu prac Kapituły 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

