REGULAMIN KONKURSU
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
§ 1.
CELE I ZADANIA KONKURSU
1. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest etapem
wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego organizatorem jest
Sie Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa
mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.
2. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostan wy onieni laureaci lokalni,
którzy wezm udzia w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.
2. Celami Konkursu s :
1) popularyzowanie i wyja nianie znaczenia wolontariatu,
2) propagowanie inicjatyw maj cych na celu podniesienia presti u wolontariatu,
3) poszerzenie w ród mieszka ców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu
i zakresu pracy wolontariuszy,
4) zach canie
mieszka ców
Mazowsza
do
podejmowania
aktywno ci
wolontarystycznej, w czania si w inicjatywy cz ce bezinteresowne dzia anie z
kszta towaniem wi zi spo ecznych opartych na zaufaniu i solidarno ci spo ecznej.
§ 2.
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Dzia alno ci Po ytku
Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
3. Konkurs organizowany jest we wspó pracy z Mazowieckim Urz dem Wojewódzkim.

§ 3.
ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystaj cych z ich pomocy, podmiotów,
które realizuj program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarz dowych i instytucji
publicznych wspó pracuj cych z wolontariuszami i wspieraj cych ruch wolontarystyczny w
Polsce.

§ 4.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Nominowani do Konkursu mog by :
1) pojedynczy wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) rodziny, które wspólnie podejmuj dzia ania spo eczne.
2. Zg osze wolontariuszy w kategorii, o której mowa w ust. 1 mog dokonywa :
1) organizacje pozarz dowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje pa stwowe;
4) instytucje samorz dowe;
5) podmioty, które realizuj program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystaj ce z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze (mo liwe jest zg oszenie w asnej kandydatury);
3. W przypadku zg osze dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy
konieczne jest potwierdzenie faktu dzia alno ci wolontariusza przez organizacj lub
instytucj , która mo e o tym za wiadczy .
4. Zg osze do konkursu dokonywa nale y na formularzu stanowi cym za cznik do
Regulaminu Konkursu. Mo liwe jest zg oszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla
ka dego kandydata nale y wype ni jeden formularz.
6. Nominowane do konkursu mog by osoby, które swoj aktywno
realizuj w dowolnym obszarze ycia spo ecznego.

wolontarystyczn

7. Do ka dego formularza zg oszeniowego do czy
nale y opis dzia alno ci
nominowanych osób wskazanych w ust. 1. Opis powinien by zamieszczony na
maksymalnie 4 stronach maszynopisu i do czony do formularza zg oszeniowego. Opis
mo e mie dowoln formu np. wspomnienie, relacj , refleksje, pami tnik. Opis musi by
sporz dzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zg osze
dokonywanych poczt elektroniczn ).

§ 5.
TERMIN ZG ASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

1.Termin nadsy ania zg osze kandydatów up ywa dnia 5 wrze nia 2011 r. Decyduje data
wp ywu zg oszenia do Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
2. Kandydatów do konkursu nale y zg asza na adres:
1) Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa
4, 03-469 Warszawa – osobi cie lub za po rednictwem poczty;
2) dialog@mazovia.pl – poczt elektroniczn .

§ 6.
KRYTERIA OCENY ZG OSZE
Przy ocenie zg oszonych kandydatów brane b
pod uwag przede wszystkim:
zaanga owanie;
innowacyjno ; skuteczno ; partnerstwo w podejmowanych przez
wolontariuszy dzia aniach.
§ 7.
ROZSTRZYGNI CIE KONKURSU
1. Rozstrzygni cia Konkursu dokona Kapitu a Konkursu powo ana przez Marsza ka
Województwa Mazowieckiego.
2. W sk ad Kapitu y Konkursu wejdzie:
1) dwóch przedstawicieli Marsza ka Województwa Mazowieckiego;
2) dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Dzia alno ci Po ytku Publicznego;
3) przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie;
4) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
3. Rozstrzygni cie Konkursu nast pi w terminie do 15 wrze nia 2011 r.
4. Kapitu a Konkursu spo ród nades anych zg osze , wybierze trzech laureatów: I, II, III
miejsca.
5. Wyniki Konkursu zostan
w Warszawie.

przes ane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

6. Laureaci konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostan zakwalifikowani do fina u
ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”,

Za cznik
do Regulaminu Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
FORMULARZ ZG OSZENIOWY
1.Imi i nazwisko kandydata lub nazwa grupy wolontariuszy, (ucze , student, pracuj cy, bezrobotny,
emeryt)
........................................................................................................................................................
2. Rok urodzenia wolontariusza w przypadku zg osze pojedynczych kandydatów: ……………………

3. kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon, e-mail:
.................................................................................................................................................
4.Nazwa organizacji / instytucji zg aszaj cej kandydata do konkursu lub potwierdzaj cej jego
dzia alno
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5.Adres, telefon, e-mail organizacji:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6.Osoba reprezentuj ca organizacj w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,
e-mail:
........................................................................................................................................................
Dla ka dego zg oszenia prosz wype ni jeden formularz.
Do formularza do czy nale y opis dzia alno ci nominowanej osoby/grupy pod k tem nast puj cych
kryteriów oceny: zaanga owanie, innowacyjno , skuteczno , partnerstwo.
Opis powinien by zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i do czony do
formularza zg oszeniowego. Opis mo e mie dowoln formu np. wspomnienie, relacj , refleksje,
pami tnik itp.
Opis musi by sporz dzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej !
Formularz wraz z do czonym opisem dzia alno ci nominowanego kandydata nale y przes
do
ciwego Centrum Wolontariatu do dnia 5 wrze nia 2011 r. (decyduje data wp ywu zg oszenia do
Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).
Nominowani kandydaci wyra aj zgod na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora konkursu w sprawach
dotycz cych jego realizacji, zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nades anych
prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883).

Administratorem danych osobowych jest Marsza ek Województwa Mazowieckiego, Urz d Marsza kowski Województwa
Mazowieckiego, ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa.
Dane b
przetwarzane w celu wy onienia laureatów konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, a podanie ich jest
dobrowolne. Dane laureatów konkursu zostan przekazane Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie w celu
realizacji fina u ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”
Osobie, której dane dotycz , przys uguje prawo dost pu do tre ci tych danych i ich poprawiania.
.
..............................................
Podpis zg aszaj cego

............................................................
Podpis kandydata

