
 
 
 

 REGULAMIN KONKURSU  
 

,,WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Gminie Stare Babice’’  
 
 

§ 1  
 

1. Konkurs „Wolontariusz Roku 2015” organizowany jest przez Stowarzyszenie 
Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 

2. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU” stał się 
prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby  podejmujące wolontarystyczną 
aktywność na terenie Gminy Stare Babice. Tytuł ten będzie przyznawany corocznie. 

3. Wójt Gminy Stare Babice objął Konkurs Patronatem Honorowym. 
4. Patronat medialny sprawuje Gazeta Babicka. 
5. Celem konkursu jest:  

1) promocja postaw prospołecznych,  
2) wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,  
3) podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność 

na rzecz organizacji i środowiska lokalnego, 
4) prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji 

wolontariackich. 
 

§ 2  
 

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  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). 
 

§ 3  
 

1. Kandydaci będą wybierani w dwóch kategoriach:  
1) osoba indywidualna do 16 roku życia; 
2) osoba indywidualna powyżej 16 roku życia (16 lat ukończone w dniu             

30.10.2015 r. – to jest w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń). 
  

2. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w 2015 roku, w sposób 



szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.  
3. Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku 2015” mogą składać instytucje publiczne               

i niepubliczne, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na 
rzecz mieszkańców Gminy Stare Babice oraz osoby indywidualne. 

4. Nominujący mogą zgłosić kilku kandydatów.  
5. Osoba lub instytucja zgłaszająca kandydata w Konkursie „Wolontariusz Roku 2015” 

weźmie udział w losowaniu nagrody. 
 

§ 4 
 

1. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do 
niniejszego regulaminu.  

2. Formularz, o którym mowa w pkt. 1 dostępny jest na stronie Stowarzyszenia 
Odkrywamy Świat, na stronie Gminy  Stare Babice. 

3. Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych                   
w celach konkursowych, w tym m.in. promocji konkursu i jego laureatów.  

4. Do wniosku można  dołączyć dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące 
wolontarystyczną pracę nominowanych. Mogą to być np.: zdjęcia, filmy, pamiętniki, 
materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie, dokumenty potwierdzające 
podjęte działanie wolontarystyczne i inne.  

 
§ 5 

 
1. Zgłoszenia należy przesłać na adres:  

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat                      
ul. Akacjowa 12 
05-080 Koczargi Stare  
lub  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Rynek 21 
05-082 Stare Babice  
 
lub drogą mailową na adres: 
hdo.odkrywamy.swiat@gmail.com 
gops@stare-babice.waw.pl 
z dopiskiem: Wolontariusz Roku 2015 
 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 października 2015 r.                    
godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).  

 
§ 6  

 
1. Oceny zgłoszonych kandydatów oraz wyboru laureatów dokona powołana przez 

organizatorów Kapituła Konkursu „Wolontariusz Roku 2015”.  
2. W skład Kapituły wejdą 3 osoby zaproszone przez organizatorów oraz po jednym 

przedstawicielu organizatorów.  
3. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  
4. W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły, Przewodniczący 

zarządza głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej 50% składu Kapituły.  

5. Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę następujące działania 
kandydatów:  
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 zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo 
           w podejmowanych działaniach.  

6. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatów wybierze jednego laureata w każdej 
kategorii.  

7. Wyniki zostaną  ogłoszone podczas Gali Wolontariatu w dniu 4 grudnia 2015 r. 
8. Kapituła Konkursu przyznaje sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy 

indywidualnej z nominowanym wolontariuszem.  
9. Po zakończeniu prac Kapituły sporządza się protokół zawierający listę laureatów 

wraz z uzasadnieniem wyboru.  
10. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.  
11. Członkowie Kapituły oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach 

zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do 
czasu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.  

12. Organizację pracy Kapituły, w tym przygotowanie spotkania, dostarczenie 
niezbędnych materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie                                   
i przechowywanie dokumentacji pracy Kapituły zapewnia Stowarzyszenie 
Odkrywamy Świat i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 

 
§ 7  

 

1. Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Wolontariatu 
związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. 

2. Gala Wolontariatu odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Auli I Gminnego Gimnazjum               
w Koczargach Starych. O ewentualnych zmianach laureaci zostaną powiadomieni 
pisemnie lub telefonicznie. 

3. Nagrodą dla laureatów konkursu jest nadanie honorowego tytułu „Wolontariusz 
Roku 2015” oraz okolicznościowej statuetki.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień  we wszystkich 
kategoriach. 

 
§ 8 

  
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawa zmiany regulaminu konkursowego.  
3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje 

organizator konkursu lub osoba przez niego upoważniona. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji konkursu bez 

podania przyczyny. 
5. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach                                 

i sprawozdaniach wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby konkursu.  

            
 Organizatorzy: 

             
 Stowarzyszenie Odkrywamy Świat 

              
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 


