
 
 

 

  Regulamin konkursu o tytuł 

„Wolontariusza roku” 

 

Organizator konkursu: 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu są: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno 

- Młodzieżowy Klub Wolontariatu przy PSP w Borzykowej 

- Młodzieżowy Klub Wolontariatu przy PSP w Żytnie 

 

Adresaci konkursu: 

§ 2 

1. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy z dwóch przedziałów wiekowych: 

- wolontariusz młodzieżowy (do 18 r.ż.), 

- wolontariusz dorosły (powyżej 18 r.ż.). 

 

Postanowienia ogólne: 

§ 3 

1. Celem konkursu jest: 

- kształtowanie postaw prospołecznych u młodzieży i osób dorosłych, 

- promocja i prezentacja wolontariatu na terenie gminy Żytno, 

- integracja społeczności lokalnej, 

- wyrażanie podziękowania dla tych, którzy dobrowolnie, ochotniczo i bez 

wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców gminy Żytno, 

- wskazanie różnych form wolontariackich, 

- prezentacja sylwetek wolontariuszy oraz różnych akcji wolontariackich. 

§ 4 

1. 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. 

 

 



 
 

 

Zasady zgłaszania kandydatów: 

§ 5 

1. Zgłoszenia do konkursu składać mogą: 

- szkoły, 

- instytucje i organizacje współdziałające z wolontariuszami, 

- rady sołeckie 

- mieszkańcy gminy Żytno 

2. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszego regulaminu. 

3. Do każdego formularza należy dołączyć opis działalności nominowanej osoby max. na 

1 stronę formatu A4. 

4. Koordynator Wolontariatu w każdej jednostce zobowiązany jest do przekazania 

informacji o konkursie dla każdego wolontariusza. 

5. Zgłaszani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyrażają rodzice/ 

opiekunowie prawni. 

6. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy 

wypełnić osobny wniosek. 

§ 6 

1. Zgłoszenia kandydatów należy składać drogą elektroniczną na adres: 

rozwoj.zytno@gmail.com 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11.06.2018 r. do godz.15,00 

3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie zawartym w pkt.2 nie będą 

oceniane. 

Wybory laureata: 

§ 7 

1. Wyboru laureata dokonuje kapituła konkursowa, w skład której wchodzą: 

- przedstawiciel Wójta Gminy Żytno, 

- przedstawiciel Stowarzyszenia, 

- 4 przedstawicieli Młodzieżowych Klubów Wolontariatu biorących udział w 

projekcie 

2. W przypadku braku jednomyślności Przewodniczący kapituły zarządza głosowanie. 

Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% 

składu Kapituły. 

3. Dokonując oceny, kapituła konkursowa będzie brała pod uwagę: zaangażowanie, 

innowacyjność działania, pomysłowość, umiejętność współpracy, częstotliwość i 

systematyczność działań, skuteczność i efektywność działań, umiejętność angażowania 

i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej. 

4. Kapituła konkursowa z podanych zgłoszeń wybierze jednego laureata wśród 

młodzieży i jednego wśród osób dorosłych. 



 
 

 

5. Po zakończeniu prac sporządzony będzie protokół uzasadniający wybór kandydatów. 

6. Członkowie kapituły konkursowej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy 

informacji o wyborze laureatów aż do czasu ogłoszenia oficjalnego wyniku. 

7. Wręczenie statuetek nastąpi w dniu 15.07.2018 r. w Silniczce. 

8. Kapituła może przyznać dodatkowo wyróżnienia w formie dyplomu uznania. 

 

Postanowienia końcowe: 

§ 8 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych decyzje podejmuje organizator 

konkursu lub osoba przez niego upoważniona. 
 


