
REGULAMIN KONKURSU 

„WOLONTARIUSZ ROKU 2018” 

 

§ 1 

1) Konkurs przeprowadza się z okazji „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” i ma na celu 

uhonorowanie osób i instytucji, które najbardziej przyczyniły się do propagowania idei 

wolontariatu w Mieście Koninie, pracując bezinteresownie na rzecz innych oraz podejmując 

działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska. 

2) Organizatorem konkursu jest Miasto Konin. 

3) Nagrody przyznawane są w kategorii „Wolontariusz Roku 2018”. 

 

§ 2 

1) Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać: 

a. Organizacje pozarządowe działające na terenie Konina, 

b. Szkoły działające na terenie Konina, 

c. Instytucje współdziałające z wolontariuszami działające na terenie Konina, 

d. Grupa minimum 5 mieszkańców Konina. 

2) Podmiot, o którym mowa w § 2 pkt 1 może zgłosić  tylko jedną kandydaturę. 

 

§ 3 

1) Warunkiem udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2018” jest zgłoszenie wolontariusza na 

formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) oraz skan lub zdjęcie podpisanej przez kandydata 

zgody na udział w konkursie (załącznik nr 1a), zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). W przypadku zgłoszenia osoby 

niepełnoletniej należy załączyć również oświadczenie opiekuna prawnego (załącznik nr 3). 

Wszystkie dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego – www.konin.pl 

2) Zgłoszenia kandydatów należy przesłać elektronicznie w dniach od 29 października do  

12 listopada 2018 roku na adres e-mail: joanna.morawska@konin.um.gov.pl, w temacie 

wiadomości wpisując: Wolontariusz Roku 2018 i nazwę podmiotu, o którym mowa  

w § 2 pkt 1.  

3) Kandydatury zgłoszone po 12 listopada 2018 roku nie będą brane pod uwagę. 

 

§ 4 

1) Kandydat do nagrody głównej wybrany zostanie w głosowaniu papierowym, poprzez karty do 

głosowania przez osoby, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia. 

2) Głosowanie odbędzie się w dniach od 19 do 23 listopada 2018 r. od 7:30 do 17:00 każdego 

dnia. 

3) Karty do głosowania będzie można otrzymać w Centrum Organizacji Pozarządowych lub 

pobrać ze strony Urzędu Miejskiego – www.konin.pl oraz ze strony Facebook Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 



4) Głosy należy oddać osobiście na karcie do głosowania w Centrum Organizacji Pozarządowych 

w Koninie przy ulicy 3 Maja 1-3. 

5) Aby oddać głos, konieczne jest okazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub innego 

dokumentu potwierdzającego ukończenie 16 roku życia. 

6) Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos. Każda inna ilość spowoduje unieważnienie 

głosu. 

7) Zwycięzcą konkursu „Wolontariusz Roku 2018” zostanie osoba, która otrzyma największą 

liczbę głosów wśród głosujących. Jeśli podczas głosowania wyniknie, iż najwyższą liczbę 

głosów uzyska kilku wolontariuszy, każdy z nich otrzyma główną nagrodę ex aequo. 

 

§ 5 

1) Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursowa. 

2) Kapituła Konkursowa składać się będzie z:  

a. Trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Konińską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego,  

b. Dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego  

w Koninie, 

c. Dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Konina. 

3) Członkowie Kapituły Konkursowej zostaną wyznaczeni po zasięgnięciu opinii Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, Wydziału Oświaty oraz Prezydenta Miasta Konina. 

4) Kapituła Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 

5) Kapituła Konkursowa będzie obradować w składzie: 

a. Przewodniczący Kapituły, 

b. Członkowie Kapituły. 

 

§ 6 

1) Zwycięzca konkursu w kategorii „Wolontariusz Roku 2018” zostanie nagrodzony przez 

Prezydenta Miasta Konina podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

2) Zwycięzca konkursu „Wolontariusz Roku 2018” zostanie włączony w skład Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego na okres roku w charakterze eksperta. 

 

§ 7 

Od ostatecznego wyniku głosowania lub werdyktu Kapituły Konkursowej nie przysługuje tryb 

odwoławczy. 

 

§ 8 

Niniejszy regulamin może być zmieniony w formie aneksu. 


