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Jest organizowany w ramach projektu „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” 

realizowanego przez Fundację „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

 

 

Regulamin Konkursu 

„Wolontariusz na medal” 

 

 
§1 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem Konkursu „Wolontariusz na medal” , zwanego dalej Konkursem jest Fundacja 

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej z siedzibą w Białobrzegach, 

przy ul. Reymonta 11/6, nr KRS 0000212824, zwana dalej Organizatorem. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy oraz instytucji oraz organizacji pozarządowych 

współpracujących z wolontariuszami.   

2. Tytuł „Wolontariusz Roku” zostanie przyznany w trzech kategoriach:  

- Młodzieżowy „Wolontariusz na medal”, tj.: osoba do 25 r.ż. 

- Aktywny „Wolontariusz na medal”, tj.: osoba między 26, a 60 r.ż. 

- „Wolontariusz na medal” Senior, tj.: osoba powyżej 60 r.ż. 

3. Termin zgłoszeń do Konkursu obowiązuje od dnia 15 marca 2019 r. do dnia 15 kwietnia 

2019 r.  

4. Tytuł „Wolontariusza na medal” jest tytułem honorowym.  

5. Laureaci zostaną wyłonieni są na drodze Konkursu.  

6. Konkurs rozstrzyga specjalnie powołania Kapituła. Kapituła ma prawo wyłonienia tylko 

jednego kandydata/-tki z każdej z trzech kategorii. 

7. Konkurs „Wolontariusz na medal” organizowany jest w ramach realizacji projektu „GPS 

III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” dofinansowanego ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. 

 

§3 

Idea oraz cel Konkursu 

 

1. Głównym celem konkursu „Wolontariusz na medal” jest docenienie, uhonorowanie  

i promocja wolontariuszy działających w powiecie białobrzeskim. 

2. Konkurs ma promować lokalnych działaczy społecznych, którzy jako wolontariusze 

podejmują działania na rzecz innych, wspomagają działania organizacji i instytucji, 

organizują własne oraz włączają się w inicjatywy organizowane przez inne podmioty. 

3. Celami Konkursu są: 

- promocja i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy organizacji i Instytucji  

z wolontariuszami 

-  popularyzowanie i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu 

- propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu 

- zachęcanie mieszkańców powiatu białobrzeskiego do podejmowania aktywności 

wolontariackiej oraz włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie  

z budowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności. 
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§4 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1.Kandydata do konkursu może zgłosić organizacja społeczna, komitet składający się 

przynajmniej z 2 osób, placówki oświatowe i kulturalne z terenu powiatu białobrzeskiego, 

samorządy.  

2. Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 kandydatów/-tek. Dla każdego 

kandydata należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

4. Kandydatem/-tką może być osoba niepełnoletnia po uprzednim wypełnieniu zgody  

na przystąpienie do Konkursu kandydatka/-tki do Konkursu przez rodzica/opiekuna 

stanowiącej załącznik nr 2 o niniejszego Regulaminu. 

5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć listownie/osobiście do siedziby 

Organizatora 

 

„Koalicja dla Młodych”  

Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej  

w Białobrzegach ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białobrzegi 

 

w białej zapieczętowanej kopercie formatu A4 z dopiskiem Konkurs „Wolontariusz  

na medal” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.  (poniedziałek)  

do godziny 16:00. 

 

Szczegółowych informacji udzielamy dotyczących Konkursu udzielamy: 

- osobiście w siedzibie Fundacji; ul. Reymonta 11/6, 26-800 Białorzegi 

- telefonicznie pod numerem: /48/ 613 20 96, 507 705 123 

- mail’owo: b.waszkowska@fundacjakdm.org  

                    d.nowak@fundacjakdm.org  

- na stronie internetowej: www.fundacjakdm.org 

6. Karty zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Karta zgłoszenia jest dostępna do pobrania na stronie Organizatora: 

www.fundacjakdm.org , stanowi ona również załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

8. Zgłaszani kandydaci mogą prowadzić działania w dowolnym obszarze pożytku 

publicznego, min.: kultury, sportu, edukacji, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ekologii, pracy na rzecz zwierząt, itp.  

9. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek laureatom Konkursu odbędzie się 

podczas Forum organizacji Pozarządowych Powiatu Białobrzeskiego dn. 26 lipca 2019 r.  

10. Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydata/-tki jest uzyskanie jego 

zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie.  

 

§5 

Kryteria oceny kandydata 

 

1. Zgłoszenia będą oceniane na podstawie kart zgłoszeniowych, z uwzględnieniem 

następujących kryteriów oceny: 

- skuteczność podejmowanych działań 

- zaangażowanie, czas i zasięg działania 

mailto:b.waszkowska@fundacjakdm.org
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- kreatywność pomysłowość, innowacyjność podejmowanych działań 

- partnerstwo, współpraca i angażowanie innych do podejmowania działań. 

 

§6 

Nagrody 

 

1. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani tytułami w trzech kategoriach wiekowych: 

- Młodzieżowy „Wolontariusz na medal”, tj.: osoba do 25 r.ż. 

- Aktywny „Wolontariusz na medal”, tj.: osoba między 26, a 60 r.ż. 

- „Wolontariusz na medal” Senior, tj.: osoba powyżej 60 r.ż. 

2. Laureat otrzyma od organizatora pamiątkową statuetkę oraz dyplom.  

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę środków pieniężnych 

stanowiących równowartość statuetki.  

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureat Konkursu spełnia warunki 

określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu 

Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym  

nie był w stanie zapobiec. 

3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo  

w Konkursie, kandydaci wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu,  

do przetwarzania ich danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

 

 

 

 


