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„Koordynator Wolontariatu 2020r.” 

 
I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.  

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wolontariatu i zwrócenie uwagi na rolę,  jaką w 

procesie organizowania wolontariatu odgrywa osoba koordynatora wolontariatu. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie m.st. Warszawy. 

 

II. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa w okresie od 01 stycznia do 22 listopada 2020 r. 

 

III. Zasady udziału w konkursie – uczestnicy konkursu 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 22 listopada 2020 r. (decyduje 

data wpływu do Organizatora) wniosku stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego 

regulaminu, prezentującego pracę koordynatora wolontariatu. 

2. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub 

drogą mailową na adres organizatora konkursu podany na końcu regulaminu, a także za 

pomocą formularza elektronicznego. 

3. Osoby nominowane do nagrody swoją działalność muszą prowadzić na rzecz  

podmiotów, uprawnionych do korzystania ze świadczeń wolontariuszy określonych w 

„Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” realizujących działania na 

terenie Warszawy. 

4. Zgłoszenia może dokonać: 

a. podmiot wymieniony w pkt. III ust.3 niniejszego regulaminu 

b. grupa min. 3 wolontariuszy  

c. samodzielnie koordynator wolontariatu  

d. przypadku b i c niezbędne jest potwierdzenie informacji zawartych we wniosku 

przez min. 3 wolontariuszy, poprzez złożenie podpisu w formularzu 

papierowym lub podania imienia, nazwiska i numeru telefonu wolontariuszy  

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Spośród zgłoszeń, o których mowa powyżej, wybrani zostaną laureaci I, II i III miejsca, 

którzy w procesie oceny, otrzymają największą liczbę głosów. 

2. W celu wyboru laureatów, Organizator powoła Kapitułę konkursu, która na podstawie 

nadesłanych zgłoszeń do dnia 4 grudnia 2020 r. wyłoni zwycięzców, a ogłoszenie 

wyników nastąpi w czasie gali Dnia Koordynatora. 

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku do 

wiadomości publicznej w ramach informowania o konkursie  i jego laureatach. 

 

V. Nagrody w konkursie 

1. Laureaci Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy w czasie gali Dnia Koordynatora 

Wolontariatu. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez laureata wskazanego przez Kapitułę, 

tytuł Laureata Konkursu i nagroda zostaną przyznane kolejnemu nominowanemu, który 



 

zdobył najwyższe uznanie w oczach Kapituły, lecz nie został wskazany jako jeden z 

trzech Laureatów Konkursu.  

3. Warunki przekazania i przyjęcia nagród podlegają obowiązującemu w tym zakresie 

prawu polskiemu. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

konkursu, a o ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu informować będzie na bieżąco w serwisie www.ochotnicy.waw.pl oraz na 

fanpage Organizatora. 

3. W przypadku gdy uczestnicy Konkursu nie zgadzają się ze zmianami w regulaminie, mają 

prawo wycofać zgłoszenie do dnia jego zakończenia. 

4. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres: 

 

 

Biuro Konkursu „Koordynator Wolontariatu” 
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa 
tel. (22) 635 27 73; lub 

e-mail: koordynator@wolontariat.org.pl lub poprzez 
ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ochotnicy.waw.pl/
mailto:koordynator@wolontariat.org.pl
https://docs.google.com/forms/d/1jdZrRn_UrQIsHHy-lWqa2sHijlxlhzM9ipSukzgb4Rc/edit

