REGULAMIN KONKURSU o tytuł najlepszej grupy wolontariackiej 2016/17.
„Wolontariat – Podaj dalej”.

Organizator konkursu
I
1. Organizatorem konkursu jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. Korczaka 5 oraz jednostki samorządowe na terenie Diecezji Sosnowieckiej.
Adresaci konkursu
II
1. Konkurs adresowany jest do grup wolontariuszy zrzeszonych w szkołach podstawowych z
oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadpodstawowych, które podejmują działania
wolontariackie na terenie swojej jednostki samorządowej.
2. Zgłoszenie do konkursu zakłada udział w II Andrzejkowym Balu Wolontariusza Caritas Diecezji
Sosnowieckiej, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.
Postanowienia ogólne
III
1.
1.1
1.2
1.3

Celem konkursu jest:
Kształtowanie postaw prospołecznych u młodzieży szkolnej.
Promocja i prezentacja wolontariatu na terenie Diecezji Sosnowieckiej.
Wyróżnienie i podziękowanie najlepszym grupom wolontariackim z terenu Diecezji
Sosnowieckiej.
IV
1. Za działania wolontariackie dla potrzeb niniejszego konkursu uznaje się dobrowolne,
świadome i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające
poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Pozostałe kryteria wolontariatu
obowiązują zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Zasady zgłaszania grup wolontariackich
V
Grupę wolontariacką do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą
elektroniczną na adres konkurs.caritas@gmail.com do Organizatora.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 października 2017 r.
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.
Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie zawartym w pkt. 2 nie będą oceniane.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
Formularz, o którym mowa w pkt. 5 dostępny jest na stronie Caritas Diecezji Sosnowieckiej
www.sosnowiec.caritas.pl w zakładce Ty & Caritas.
Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności za rok szkolny
2016/17 zgłaszanej grupy wolontariuszy. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach

maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę
np. prezentacja, wspomnienie, relacja, pamiętnik.
8. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć prezentację multimedialną nie dłuższą niż
3 minuty, zdjęcia.
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Wybory laureatów
VI
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa składająca
się z przedstawicieli Caritas Diecezji Sosnowieckiej, dyrektora Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz przedstawiciela władz samorządowych Miasta
Sosnowca.
Komisja Konkursowa ocenia zgłoszenia i decyduje o przyznaniu nagrody.
Dokonując oceny, komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
- zaangażowanie,
- innowacyjność działań,
- częstotliwość i systematyczność działań,
- skuteczność i efektywność działań.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas II Andrzejkowego Balu Wolontariusza, który
odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej DorJan przy ul. Braci
Mieroszewskich 91, 41-219 Sosnowiec – Zagórze.

Nagroda
VII
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują dyplomy oraz Puchary.
2. Puchary wręczane są przez Włodarzy miast lub ich delegatów z terenów w których
funkcjonują zwycięskie grupy wolontariackie.
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Postanowienia końcowe
VIII
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu.
W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje organizator
konkursu lub osoba przez niego upoważniona.
Załącznik do regulaminu konkursu:
- załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

5. Kontakt z koordynatorami:
- Sylwia Bogusz, tel. 795 444 036
- Agnieszka Dynowska, tel. 515 357 768
Sosnowiec, wrzesień 2017 r.

