REGULAMINU KONKURSU
WOLONTARIUSZ ROKU 2018 MIASTA RYBNIKA
I. Organizator konkursy
Organizatorem konkursu „Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnika” jest Stowarzyszenie OLIGOS
z siedzibą w Rybniku, ul. Hibnera 41, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku, ul. Kościuszki 22/5 oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą
w Rybniku, ul. Kościuszki 22/5.
II. Idea konkursu
1. Konkurs kierowany jest do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących
z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy
za ich zaangażowanie i aktywność.
2. Celem konkursu jest promocja aktywnych, zaangażowanych społecznie osób, które jako
wolontariusze podejmują działania na rzecz innych, wspomagają działania organizacji i instytucji,
organizują i włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne na terenie Miasta Rybnika.
Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji
i instytucji z wolontariuszami.
3. Głównym założeniem konkursu jest przyznanie tytułu „Wolontariusz roku 2018 Miasta Rybnika”.
III. Zasady zgłaszania kandydatów do konkursu
1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty
uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić
referencji) poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Formularz należy dostarczyć listownie/osobiście do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS (ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik) oraz pocztą elektroniczną wraz ze zdjęciami na
adres wolontariat@cris.org.pl (w tytule wiadomości wpisując Wolontariusz Roku 2018 - zgłoszenie).
Formularz należy pobrać ze strony organizatorów www.fopsz.slask.pl, www.oligos.pl,
www.cris.org.pl, stanowi on również załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21. listopada 2018r. (decyduje data wpływy).
4. Do konkursu zgłaszani mogą być kandydaci w następujących kategoriach:
 wolontariat indywidualny,
 grupy wolontariackie (w tym szkolne koła wolontariuszy),
 wolontariat pracowniczy.
5. Zgłaszani kandydaci mogą prowadzić działania w różnych obszarach pożytku publicznego,
w tym m.in. w obszarze kultury, sportu, edukacji, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
pomocy społecznej, ekologii, itd.
6. Jedna organizacja/instytucja może zgłosić więcej niż jednego wolontariusza/grupę wolontariuszy.
Do każdego kandydata należy wypełnić osobny formularz.
7. Opis działań wolontariusza/grupy wolontariuszy powinien dotyczyć działań podejmowanych
wyłącznie w 2018 r.

IV. Kryteria oceny
Zgłoszenia oceniane będą na podstawie formularzy zgłoszeniowych, z uwzględnieniem następujących
kryteriów oceny:
 skuteczność podejmowanych działań,
 zaangażowanie, czas i zasięg działania,
 kreatywność, pomysłowość, innowacyjność podejmowanych działań,
 partnerstwo, współpraca i angażowanie innych do podejmowanych działań.
V. Przebieg konkursu
1. Formularze konkursowe należy dostarczyć mailowo wraz ze zdjęciami oraz papierowo do Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS do dnia 21. listopada 2018r.
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu
wyłonienia osób nagrodzonych, Organizatorzy powołają Kapitułę Konkursową.
3. W skład Kapituły Konkursowej wejdą osoby zaproszone przez Organizatorów.
4. Członkowie Kapituły Konkursowej dokonają oceny zgłoszeń w oparciu o przyjęte w konkursie
kryteria, zgodne z Regulaminem konkursu.
5. Spośród najwyżej ocenionych kandydatur Kapituła wybierze Wolontariusza Roku 2018 Miasta
Rybnika, a także wyróżni Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
6. Kapituła ma prawo wyróżnić w poszczególnych kategoriach większą liczbę kandydatów.
7. Decyzje podjęte przez Kapitułę Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Rybnickiej Gali Wolontariatu 2018. Gala odbędzie się
05.12.2017r. w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach (Rybnik, ul. 1 Maja 91B).
VI. Nagrody
1. Główną nagrodą w konkursie jest przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2018 Miasta Rybnika”.
2. Osoby/grupy nagrodzone/wyróżnione otrzymają statuetkę oraz pamiątkowy dyplom.
3. Sylwetka i działalność Laureatów zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz
w mediach społecznościowych Organizatorów.
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Rybnickiej Gali Wolontariatu 2018r.
VII. Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,
a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły konkursowej.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo w Konkursie,
uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania ich danych osobowych dla
celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu oraz wydania nagród, jak również do
publikowania tych danych oraz wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Organizatorów konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgody zobowiązani
będą udzielić opiekunowie prawni.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na
adres jednego z Organizatorów.

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
6. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu żadnych kosztów związanych z ich udziałem
w Konkursie.
7. 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.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego

