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REGULAMIN  

KONKURS WOLONTARIUSZ ROKU 2022 GMINY PSZCZYNA 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem  konkursu  jest gmina Pszczyna. 

2. Patronem konkursu jest Burmistrz Pszczyny. 

3. Patronem medialnym konkursu są media lokalne. 

4. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do tytułu Wolontariusza Roku 2022 

Gminy Pszczyna jest dobrowolne, świadome i bezinteresowne angażowanie się w pracę na 

rzecz osób indywidualnych, organizacji pozarządowych a także rozmaitych instytucji 

działających w różnych obszarach społecznych, wykraczające poza więzi koleżeńsko – 

rodzinne. 

CELE KONKURSU 

1. Promowanie idei wolontariatu oraz altruizmu wśród mieszkańców gminy. 

2. Uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz pomocy innym 

oraz promowanie wydarzeń z zakresu wolontariatu. 

3. Docenienie bezinteresownej pracy wolontariuszy na rzecz środowiska i społeczności lokalnej 

oraz podejmowanych działań niosących pomoc innym. 

4. Zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej oraz podejmowanie 

inicjatyw łączących bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych 

na zaufaniu i solidarności społecznej.  

ADRESACI KONKURSU 

1. Wolontariusze zrzeszeni i nie zrzeszeni działający przy stowarzyszeniach, fundacjach, 

instytucjach, organizacjach pozarządowych, grupach formalnych i nieformalnych, kołach i 

klubach. 

2. Osoby korzystające z pomocy wolontariuszy. 

KATEGORIE KONKURSU 

1. Stowarzyszenia, fundacje. 

2. Diament Pszczyńskiego Wolontariatu (całokształt działalności). 

3. Młody Wolontariusz Roku Gminy Pszczyna (osoby do 18 roku życia). 

4. Super Wolontariusz Roku Gminy Pszczyna. 

ZASADY UCZESTNICTWA I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  

1. Organizator konkursu umieszcza informacje, regulamin, ogłoszenie o konkursie wraz z 

załącznikami na stronie internetowej www.pszczyna.pl i mediach lokalnych. 

2. Zgłoszenia kandydatów może dokonać: mieszkaniec gminy Pszczyna,  stowarzyszenie, 

fundacja, instytucja, organizacja pozarządowa, grupa formalna i nieformalna, koła i kluby. 

3. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontariacką mogą wykonywać w 

dowolnym obszarze życia społecznego. 

4. Zgłoszenie do konkursu osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody jej opiekuna 

prawnego. 

5. Zgłoszeń należy dokonywać na karcie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

6. Dla każdego kandydata należy wypełnić odrębną kartę. 

7. Karty niekompletne nie będą rozpatrywane.  
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8. Udział w konkursie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Karty zgłoszeniowe przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  

w Pszczynie, pocztą na adres Urząd Miejski w Pszczynie Rynek 2. 

10. Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie określony każdorazowo w ogłoszeniu 

o konkursie.  

11. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 

w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30 tel. 324493878.  

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Zaangażowanie, ciągłość działania. 

2. Przestrzeganie kodeksu etycznego, bezinteresowność.  

3. Własna inicjatywa , kreatywność, skuteczność . 

4. Promowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym. 

5. Partnerstwo w podejmowanych działaniach. 

WYRÓŻNIENIA 

1. Wyróżnienia mają charakter honorowy i przyznawane są corocznie. 

2. Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe statuetki. 

3. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani podczas corocznej gali Konkursu, której termin 

zostanie określony w ogłoszeniu. 

4. Działalność laureatów zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Pszczynie i lokalnych mediach . 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje 

organizator konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursowego. 

3. Organizator konkursu zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów, które będą 

przetwarzane tylko w celach związanych z konkursem. 

4. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas konkursu materiały do działań 

informacyjnych  i promocyjnych. 

5. Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w archiwum organizatora. 

HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń jest ustalany corocznie.  

2. Termin gali konkursowej jest ustalany corocznie. 

 

 

 

 

 

 

 


