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REGULAMIN KONKURSU 
Działaczy Społecznych 

§ 1. 
CELE I ZADANIA KONKURSU 

1. Konkurs „Działacze społeczni”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na 
terenie gminy Śmigiel. 

2. W ramach Konkursu  zostanie wyłonionych 5 finalistów po jednym w każdej z 5 
kategorii. 

3. Celami Konkursu są: 

• docenienie i nagrodzenie najaktywniejszych mieszkańców gminy Śmigiel 
• popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu 
• propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie jakości 

wolontariatu, 
• zaprezentowanie inicjatyw zrealizowanych w ramach projektu Centrum 

Inicjatyw Społecznych 
• zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się 

działanie na rzecz lokalnej społeczności.  

§ 2. 
ORGANIZATORZY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA w 
ramach projektu Centrum Inicjatyw Społecznych. 

2. Partnerami konkursu są Urząd Miejski w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz Bank Spółdzielczy w Śmiglu.  

§ 3. 
ADRESACI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, do osób korzystających z ich pomocy, 
Szkolnych Kół Wolontariatu, do podmiotów, które realizują program wolontariatu 
pracowniczego, firm zaangażowanych społecznie, do organizacji pozarządowych 

oraz do instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i 
wspierających wolontariat w gminie Śmigiel.  

§ 4. 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
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1. W ramach konkursu można zgłaszać kandydatów i kandydatki w 4 kategoriach: 

 

• Wolontariat Szkolny - osoba do 18 roku życia, 

• Wolontariat Dorosły - osoba w przedziale wiekowym 18 - 60 lat, 

• Wolontariat Senioralny - osoba powyżej 60  roku życia, 

• Inicjatywa Obywatelska – realizowana na terenie gminy Śmigiel. 

2.  Nominowani do Konkursu mogą być: 

• wolontariusze indywidualni bądź grupy wolontariuszy – w ramach 
wszystkich kategorii. 

3.  Zgłoszeń wolontariuszy w kategorii, o której mowa w ust. 1 mogą dokonywać: 

• organizacje pozarządowe, 
• grupy samopomocowe, 
• instytucje państwowe, 
• instytucje samorządowe, 
• podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, 
• osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, 
• wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). 

4.  W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy 
konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację 

lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie. 

5.  Zgłoszeń do Konkursu dokonywać należy na formularzu stanowiącym 
załącznik do Regulaminu Konkursu. 

Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla każdego 
kandydata należy wypełnić jeden formularz. 

Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony/a tylko raz i może być przypisany/a 
tylko do jednej kategorii. 

6. Nominowane do Konkursu mogą być osoby, które swoją aktywność 
wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego. 

7. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności 
nominowanych osób/grup wskazanych w ust. 2, ukazujący ich działania na 

przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. 

8. Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne modelowo współpracujące 
z wolontariuszami, a także ich wolontariusze mogą zgłosić kandydaturę Firmy 
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(Przedsiębiorstwa) w dodatkowej 5 kategorii: 

• Firma Zaangażowana Społecznie – działająca na terenie gminy Śmigiel 

Do formularza zgłoszeniowego firmy/przedsiębiorstwa należy dołączyć opis 
działalności ukazujący jej działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.  

§ 5. 
TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

1.Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 7 
listopada 2021. Decyduje data wpływu zgłoszenia. 

2. Kandydatów do Konkursu należy zgłaszać elektronicznie na adres e-mail: 
centruminga@gmail.com 

§ 6. 
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur brane będą pod uwagę przede wszystkim: 
zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w działaniach 

podejmowanych przez wolontariuszy. 

§ 7. 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 10 grudnia 2021 roku, a 
ogłoszenie wyników  nastąpi na Gali Wolontariatu – konkretna data i miejsce 

zostaną podane później.  

3. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów 
pierwszego miejsca w każdej z 5 kategorii Konkursu. W każdej z 5 kategorii 

kapituła Konkursu ma prawo dodatkowo przyznać wyróżnienia. 

 

KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU: 
Centrum Inicjatyw Społecznych: centruminga@gmail.com 

 
 
 

 

centruminga@gmail.com
centruminga@gmail.com
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

„Społeczni działacze” 
 

Kategoria konkursu 
(proszę wpisać zgodnie z regulaminem) 

 

Podmiot zgłaszający  

Imię i nazwisko wolontariusza 
(w przypadku grupy imiona i nazwiska, w 

przypadku firmy Nazwa)  
 

 

 

Adres e-mail oraz telefon zgłaszanego 
wolontariusza  

 (w przypadku grupy lub firmy wystarczy 
jednego przedstawiciela) 

 

Zaangażowanie wolontariusza/grupy/firmy 
(proszę opisać, na czym polega działalność wolontariusza na przestrzeni ostatniego roku, od kiedy angażuje 

się w wolontariat, czy podejmuje działania wolontariackie na rzecz innych podmiotów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka wolontariusza/grupy/firmy 
(proszę opisać, czym wolontariusz zajmuje się na co dzień – poza wolontariatem, jakie ma zainteresowania, 
jakie posiada szczególne cechy pomagające w działalności wolontariackiej i relacjach z innymi, czy w swojej 

działalności kieruje się jakimś mottem, przesłaniem, co w wolontariuszu najbardziej ceni podmiot 
zgłaszający) 
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Podpis / pieczątka  
osoby zgłaszającej 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję regulamin konkursu oraz wyrażam zgodę na udział w 
konkursie „Wolontariusz Roku”  

Podpis wolontariusza  
/ 

Lub rodzica/opiekuna prawnego 
(tylko w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1, z późn. zm.)wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wizerunku. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Społeczni działacze”.  

Mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza zaprzestanie przetwarzania wizerunku. 

Podpis wolontariusza  
/ 

Lub rodzica/opiekuna prawnego 
(tylko w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 
 


