
Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.158.2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

z dnia 25.11.2015 r.  

REGULAMIN KONKURSU 

„ŻYWY WOLONTARIAT” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Celem  konkursu  „Żywy  Wolontariat”  jest  wyrażenie  podziękowania  szczególnie 
wyróżniającym się wolontariuszom, którzy otrzymują  tytuł „Wolontariusz Roku 2015 Gminy 
Gryfino”. 

2. Celem konkursu jest: 

a) wspieranie i upowszechnianie idei wolontariatu, 

b) podziękowanie osobom, które dobrowolnie  i bez wynagrodzenia wykonują  świadczenia 
na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino, 

c) kształtowanie postaw prospołecznych, 

d) wskazanie różnych form pracy wolontariackiej, 

e) prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych.  

na terenie Gminy Gryfino 

3. Organizatorem  konkursu  „  Żywy Wolontariat”  jest  Urząd Miasta  i  Gminy w  Gryfinie  oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.  

 

§ 2. 

Zasady uczestnictwa i zgłaszania kandydatów do Konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trybie niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia kandydatów na nagrody dokonuje się na  formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

3. Zgłaszać można  od  jednego  do  dwóch  kandydatów,  przy  czym  dla  każdego  z  nich  należy 
wypełnić osobne zgłoszenie. 

4. Do  każdego  formularza  zgłoszeniowego  należy  dołączyć  opis  działalności  nominowanej 
osoby. 

5. Opis powinien być zamieszczony na max 2 stronach formatu A4 maszynopisu i dołączony do 
formularza zgłoszeniowego.  

6. Opis może mieć dowolną formułę, np. wspomnienie, relacje, refleksje, pamiętnik.  



7. Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą składać: 

a) organizacje pozarządowe w tym związki wyznaniowe i Kościoły, 

b) szkoły,  

c) instytucje publiczne i niepubliczne współdziałające z wolontariuszami,  

d) podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino, 

e) mieszkańcy Gminy Gryfino, 

f) wolontariusze. 

8. 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,  

9. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od stycznia 2015 r. do 
grudnia  2015  r.  w  sposób  szczególny  zasłużyli  się  w  pracy  wolontariackiej  na  rzecz 
społeczności lokalnej. 

10. Nagroda ma charakter honorowy. Laureaci otrzymują: 

a) statuetkę 

b) dyplom nadania tytułu „Wolontariusz Roku 2015 Gminy Gryfino” 

11. Nominowani do nagrody otrzymują dyplom nominacji. 

12. Laureatom przyznaje się prawo do wykorzystania otrzymanej nagrody w promocji własnego 
wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej, publicznej bądź społecznej.  

13. Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach: 

a) indywidualna 

b) zespołowa 

14. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać:  

a)  listownie na adres  Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74‐100 Gryfino. 

b)  osobiście w sekretariacie OPS, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30‐15:30 

c) pocztą elektroniczną na adres e‐mail: opsgryfino@ops.gryfino.pl. 

15. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2015 r.  (decyduje 
data wpływu). 

16. Wnioski  niespełniające  wymogów  konkursu  lub  wnioski  złożone  po  upływie  terminu, 
określonego w ust. 15, nie będą rozpatrywane.  

 

 



§ 3. 

Wybór laureatów 

1. Wyboru laureatów nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Konkursu.  

2. W skład kapituły wchodzą osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne oraz inne osoby 
zaproszone przez organizatorów.  

3. Wszyscy członkowie kapituły pełnią swą funkcję honorowo.  

4. Posiedzenia kapituły zwołuje przewodniczący. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, 
który podpisują wszyscy członkowie kapituły.  

5. Kapituła konkursowa rozpatruje i ocenia zgłoszone wnioski na podstawie § 4 regulaminu 
konkursu „Żywy Wolontariat” oraz kierując się rzetelnością i obiektywnością. 

6. Zgłoszone wnioski opiniuje kapituła. 

7. Wnioski zaopiniowane pozytywnie zostają uznane za nominacje, która zostaną ogłoszone. 

8. Spośród  nominowanych,  wybrani  zostaną  laureaci  I,  II  i  III  miejsca  konkursu  „Żywy 
Wolontariat”, którym kapituła przyzna tytuł: „Wolontariusz Roku 2015 Gminy Gryfino”.  

9. W wyniku oceny członkowie kapituły przyznają każdemu wnioskowi punkty. Wniosek 
oceniany przez jednego członka kapituły może otrzymać maksymalnie 3 punkty w każdym z 4 
kryteriów oceny. Maksymalna liczba punków, którą może otrzymać wniosek oceniany przez 
jednego członka kapituły wynosi 12. 

10. W przypadku równej liczby punktów przyznanym różnym wnioskom przewodniczący zarządza 
głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej  
50 % składu kapituły.  

11. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos przewodniczącego kapituły. 

12. Protokół kapituły konkursowej rozstrzygający konkurs wraz z formularzami zgłoszeniowymi 
przechowywany jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

13. Do czasu ogłoszenia wyników konkursu na uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza 
członków kapituły obowiązuje tajemnica w zakresie wyłonienia laureatów i wyróżnionych w 
konkursie. 

 

§ 4. 

Kryteria oceny zgłoszeń 

1. Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim:  

a) zaangażowanie, 

b) innowacyjność,  

c) skuteczność, 

d) partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach, 



§ 5. 

Rozstrzygniecie konkursu 

1. Sylwetki laureatów zaprezentowane zostaną podczas uroczystej Gali Wolontariatu w styczniu 
2016 r.  

2. Laureatów  Konkursu  „Żywy  Wolontariat”  uhonoruje  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  
i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Inne, wynikające  z  procedury  czynności  nieujęte w  niniejszym  regulaminie,  rozstrzyga 
każdorazowo kapituła. 

2. Decyzje kapituły dotyczące Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

4. Złożenie wniosku  do  udziału w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na 
wykorzystanie zawartych w nim informacji do ewentualnego upowszechniania. 

5. Oficjalnym  miejscem  ogłoszeń  o  konkursie  jest  strona  internetowa  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Gryfinie www.ops.gryfino.pl i Wrota Gryfina www.gryfino.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.158.2015 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

z dnia 25.11.2015 r.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

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, od którego kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisaną w formularzu 
zgłoszeniowym;………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon,  
email:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.  

Do formularza dołączyć należy opis działalności kandydata/kandydatów okresie od stycznia 2015 r. 
do grudnia 2015 r. pod kątem następujących kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, 
skuteczność, partnerstwo. 

Opis  powinien  być  zamieszczony  na  max  2  stronach  formatu  A4  maszynopisu  i  dołączony  do 
formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną  formułę, np. wspomnienie,  relacje,  refleksje, 
pamiętnik.  

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata można przesłać 
listownie na adres Lokalne Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie,  
ul. Łużycka 12, 74‐100 Gryfino, lub złożyć w sekretariacie OPS, lub przesłać pocztą elektroniczna na 
adres email: opsgryfino@ops.gryfino.pl.                                                                                                                                            

Wnioski  należy  składać w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  20  grudnia  2015  r.  (decyduje  data 
wpływu). 

Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów 
konkursu w  sprawach dotyczących  jego  realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  



z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz publikacji nadesłanych prac.  
W przypadku uzyskania nominacji do  finału konkursu, kandydaci wyrażają zgodę na opublikowanie 
swoich  danych  osobowych  w  zakresie:  imię,  nazwisko,  wizerunek  (zdjęcie),  na  stronach 
internetowych organizatorów, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz prasie i mediach. 

 

 

……………………………………………………….                                                               ….……………………………………… 

    podpis zgłaszającego                                                                                           podpis kandydata 


