
 

Regulamin Konkursu 

„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu 2017” 

 

 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” jest Wrocławskie Centrum 

Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, z siedzibą przy  

pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław. 

2. Ideą Konkursu jest promowanie wolontariatu we Wrocławiu poprzez wyróżnienie osób, które 

dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób potrzebujących 

wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi 

umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, 

instytucje oraz pracodawców.   

3. Konkurs „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: 

indywidualnej i grupowej. Kategoria indywidualna obejmuje działania jednego wolontariusza. 

Kategoria grupowa obejmuje działania grupy wolontariuszy, składającej się z min. 3 osób.  

4. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które w okresie od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r. w sposób szczególny wyróżniały się swoim zaangażowaniem społecznym  

i podejmowały działania we Wrocławiu na rzecz:  

a) innych osób; 

b) organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego; 

c) organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej; 

d) wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych; 

e) zwierząt i ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dział II 

Przebieg Konkursu 

 

1. Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego powołuje Komitet Konkursowy. 

2. Członkami Komitetu będą m.in.:  

a) reprezentanci organizacji pozarządowych,  

b) reprezentanci instytucji publicznych,  

c) reprezentanci Rady Miejskiej. 

3. Komitet Konkursowy wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komitetu, który 

kieruje pracami Komitetu. 

4. Prace w ramach Konkursu prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz 

Harmonogramem, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

5. Pierwszy etap procedury konkursowej polega na zapoznaniu się i analizie przesłanych do 

Organizatora Formularzy zgłoszeniowych.  

6. Drugi etap procedury konkursowej polega na przeprowadzaniu rozmów z Kandydatami.  

7. Członkowie Komitetu wybierają laureata/laureatów konkursu w każdej kategorii spośród 

zgłoszonych Kandydatów. Członkowie Komitetu mogą również wskazać osoby do Wyróżnienia. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. na uroczystej Gali 

podsumowującej Konkurs.  

9. Organizator Konkursu zapewnia warunki niezbędne dla prac Komitetu. 

 

Dział III 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie zgodne z warunkami określonymi  

w Regulaminie i na przygotowanym przez Organizatora Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

Załącznik nr 2a i/lub Załącznik nr 2b do Regulaminu. 

2. Złożony Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny i zawierać wszystkie niezbędne informacje 

oraz podpisy oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 

3. W Konkursie można nominować osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 rok życia.  

4. Nominacje zgłaszać mogą: 

a) osoby indywidualne; 

b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty; 

c) osoby reprezentujące przedsiębiorstwa i firmy, w których działa program wolontariatu 

pracowniczego; 

d) inne osoby reprezentujące podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy. 



5. Jeden formularz odpowiada jednemu zgłoszeniu, przy czym do Konkursu w poszczególnych 

kategoriach nominować można maksymalnie trzech kandydatów/trzy grupy.   

6. Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 12.01.2018 r. (decyduje data wpływu do 

siedziby Organizatora): 

a) osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, od poniedziałku do 

piątku, w godz. 8.00-16.00 lub przesłać na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego 

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, Sekretariat, pokój 214, II piętro z dopiskiem „Wrocławskie 

Oblicza Wolontariatu”; 

b) drogą elektroniczną w formie skanu Formularza zgłoszeniowego (w formacie pdf, z 

uwzględnieniem wszystkich niezbędnych podpisów) na adres e-mail: 

centrum@wolontariat.wroc.pl. 

 

Dział IV 

Dane osobowe 

 

1. Każda osoba, która przystępuje do udziału w Konkursie wyraża zgodę na zbieranie  

i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z Regulaminem. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów związanych  

z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

3. Kandydaci oraz Osoby Nominujące mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a 

także żądania ich poprawienia lub usunięcia. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego z siedzibą przy pl. Dominikańskim6, 50-159 Wrocław, reprezentowane przez 

Dyrektora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Nominującego nieprawidłowych, 

niepełnych lub nieprawdziwych danych dotyczących Kandydata/ Kandydatów uniemożliwiających 

poinformowanie o dalszym przebiegu Konkursu, w tym zaproszeniu na indywidualne rozmowy. 

 

 

Dział V 

Nagrody 

 

1. Nagrodą dla laureata/laureatów w kategorii indywidualnej jest przyznanie tytułu „Wrocławski 

Wolontariusz Roku” oraz okolicznościowa statuetka. 

2. Nagrodą dla laureatów w kategorii grupowej jest przyznanie tytułu „Wrocławska Wolontaryjna 

Grupa Roku” oraz okolicznościowa statuetka.  

3. Komitet Konkursu może przyznać dodatkowe wyróżnienia w poszczególnych kategoriach,  

a także w szczególnych przypadkach nie przyznać tytułu w danej kategorii. 

 

mailto:centrum@wolontariat.wroc.pl


Dział VI 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przed dostarczeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.  

2. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 12.01.2018 r. o godz.16.00 (decyduje data wpłynięcia 

wniosku). 

3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.  

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.  

5. W szczególnych sytuacjach, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu  

i zaproszenia Osoby Nominującej i Kandydata do siedziby Organizatora Konkursu celem 

wyjaśnienia informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Konkursu bez podania przyczyny.  

7. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje 

Organizator Konkursu. 

8. Szczegółowych informacji na temat organizacji oraz przebiegu konkursu udzielają pracownicy 

Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (Miejskie Centrum Wolontariatu) w jego 

siedzibie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu 71 77 24 966. 

 


