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Regulamin konkursu II Gali Wolontariatu Powiatu Lublinieckiego

I. Celem konkursu jest:
a) Prezentacja i promocja wolontariatu,
b) Wyrażanie  podziękowania  tym,  którzy  dobrowolnie,  ochoczo  

i bez wynagrodzenia działają na rzecz mieszkańców Powiatu Lublinieckiego,
c) kształtowanie postaw prospołecznych,
d) integracja społeczności lokalnej.

II. Komitet organizacyjny:

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

Zakład Karny w Lublińcu

III. Adresaci konkursu:

     Konkurs  skierowany  jest  do  wolontariuszy,  osób  korzystających  z  ich  pomocy,

przedsiębiorstw,  które  realizują  program  wolontariatu  pracowniczego,  organizacji

pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających

ruch wolontarystyczny w Lublińcu i w powiecie Lublinieckim.

IV. Zasady zgłaszania kandydatów
1. Zgłoszenia do konkursu mogą składać:

   -  instytucje publiczne (domy kultury, szkoły, biblioteki,k szpitale, świetlice itp.),

- organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy,

- osoby indywidualne.



W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy 

konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub 

instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć. 

             2. Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch równorzędnych kategoriach:

- Wolontariat indywidualny

- Wolontariat zespołowy.

             3. Zasady i termin zgłaszania kandydatów do konkursu

- Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 14 listopada 2014 r.

- Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura Gali,

-  Formularz zgłoszeniowy kandydatów należy przesłać na adres dpszameczek@op.pl lub 

listownie bądź osobiście do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” ul. 74 GPP 2, 42-700 w 

Lublińcu,

- Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy wyłącznie na załączonym formularzu,

- Zgłaszać można do dwóch kategorii wymienionych w pkt. 2 maksymalnie dwie nominacje,

- Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz,

- Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać

w dowolnym obszarze życia społecznego,

- Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej 

osoby oraz prezentację multimedialną,

- Opis powinien być zamieszczony na max 2 stronach maszynopisu i dołączony do 

formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, 

refleksję, pamiętnik,

- Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego oraz 

przygotować prezentację działalności wolontariusza, która zostanie wykorzystana do 

przedstawienia wolontariusza w trakcie II Lublinieckiej Gali.

V. Kryteria oceny zgłoszeń

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim:

- zaangażowanie;
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- innowacyjność;

-skuteczność;

- partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 

VI. Wybory laureatów

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

Dudek Wiesława - Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu

Figlak Jolanta - Zakład Karny w Lublińcu

Jonczyk-Drzymała Anna – Urząd Miasta Lubliniec

Kaczmarek Aneta – Dziennik Zachodni, nasze.miasto.pl

Maciów Anna - Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

Sterczewski Przemysław - Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

2. Wszyscy członkowie kapituły pełnią swe funkcje honorowo.
3. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie kapituły. 
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Lublinieckiej Gali  4 grudnia 

2014r, o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu.

VII. Nagrody

Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy i statuetkę



FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
II Lubliniecka Gala Wolontariatu 2014

Formularz należy przesyłać na adres dpszameczek@op.pl lub osobiście czy listownie do
 Biura Gali – DPS „Zameczek”, ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec

1.Nazwa organizacji / instytucji zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jego    
  Działalność:
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
2.Adres, telefon, e-mail organizacji:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
3.Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,      
   e-mail:

............................................................................................................................................................
4.Imię i nazwisko kandydata lub nazwa grupy wolontariuszy,  (wraz z podaniem aktywności zawodowej: 
uczeń, student, pracujący, bezrobotny, senior - emeryt) 

............................................................................................................................................................
5. Rok urodzenia wolontariusza w przypadku zgłoszeń pojedynczych kandydatów: ………………….

6. Rok, od którego kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisaną w formularzu 
    zgłoszeniowym:
                              ……………………………..
7. Kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon, e-mail:

.................................................................................................................................................

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.

Do formularza dołączyć należy opis działalności  nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących
kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

Opis  powinien  być  zamieszczony  na  max.  2  strona  maszynopisu i  dołączony  do  formularza
zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik itp. 

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub w wersji elektronicznej oraz przygotować
prezentację  działalności  wolontariusza,  która  zostanie  wykorzystana  do  przedstawienia
wolontariusza w trakcie Gali.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy nie załączać plików ze zdjęciami, scanów
dyplomów, artykułów prasowych itp.!

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do Biura
Gali.  Termin  składania  nominacji  upływa  w  dniu  15  listopada   2014 r.  (decyduje  data  wpłynięcia
zgłoszenia do organizatorów).

Nominowani  kandydaci  wyrażają  zgodę na przetwarzanie  ich danych  osobowych przez organizatora
konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883).

W  przypadku  uzyskania  wyróżnienia,  kandydaci  wyrażają  zgodę  na  opublikowanie  swoich  danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie), na stronach internetowych organizatorów, w
publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie i w mediach.
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.............................................. ............................................................
Podpis zgłaszającego Podpis kandydata

Organizatorzy:

Dom Pomocy Społecznej
         „Zameczek”

Patronat Honorowy:

 

    Starostwo Powiatu                                               Miasto Lubliniec 
      Lublinieckiego

Patronat Medialny:

         


