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REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIAT W AKCJI” 2017 
 

§1  

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Grupa Partnerska w składzie: Stowarzyszenie Zarządców i 

Administratorów Nieruchomości „Terminus”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet 

„Gineka” oraz Stowarzyszenie „Różowa Wstążeczka”. Operatorem konkursu jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” z siedzibą w Bydgoszczy.  

2. Konkurs jest organizowany w powiązaniu z XVIII Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§2 

Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest promocja „dobrych praktyk” profesjonalnego wolontariatu - którego 

jakość wyznacza treść artykułów od 42 do 50  treść Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie - w organizacjach pozarządowych, wymienionych w §3 

niniejszego Regulaminu.  

2. Cel konkursu zostanie zrealizowany poprzez wybór i nagrodzenie do trzech najlepszych 

aplikacji konkursowych, dostarczonych/nadesłanych przez adresatów konkursu - uczestników 

konkursu.  

 

§3 

Adresaci konkursu 

 

1. Uczestnikiem konkursu może być organizacja pozarządowa oraz każdy inny podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

mająca siedzibę (w tym oddział lub filię) i prowadząca działalność pożytku publicznego na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz Grupy Partnerskiej realizującej 

niniejszy projekt oraz podmiotów, których przedstawiciele biorą udział w pracach Komisji 

Konkursowej).  

2. Z udziału w konkursie „Wolontariat w akcji” wykluczeni są laureaci poprzednich edycji 

konkursu „Wolontariat w akcji”, jak i organizacje, z którymi powiązani są członkowie 

Komisji Konkursowej (poprzez podległość służbową i/lub współpracę o charakterze 

społecznym lub odpłatnym w okresie minionych dwóch lat przed dniem ogłoszenia konkursu 
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i/lub zasiadanie w organach organizacji aplikującej w okresie  minionych dwóch lat przed 

dniem ogłoszenia konkursu).  

 

§4 

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz promocja konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do dnia 22 maja 2017 r. (decyduje data 

wpływu) pełnej aplikacji konkursowej w jeden z poniższych sposobów:  

a. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 16.00) na adres: 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” 

Ul. Sułkowskiego 17 

85-634 Bydgoszcz 

z dopiskiem: „Wolontariat w akcji” 

b. przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres 

anna@kpowes.org.pl (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji). 

2. Pełna aplikacja konkursowa dostępna na stronie internetowej Operatora: www.gineka.org, 

lub na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: Forum 

Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; składa się z dwóch 

formularzy:  

a. Formularz nr 1: Opis współpracy organizacji/podmiotu z wolontariuszami, oraz  

b. Formularz nr 2: Rekomendacje - opis współpracy wolontariuszy z organizacją 

pozarządową/podmiotem - których wzory są załącznikami do niniejszego Regulaminu.  

 

3. Formularz nr 1, w którym należy zawrzeć opis współpracy organizacji/podmiotu z 

wolontariuszami, wypełnia przedstawiciel organizacji/podmiotu aplikującego. W Formularzu 

nr 2 należy zawrzeć dwie rekomendacje wolontariuszy zaangażowanych w działalność 

organizacji/podmiotu.  

4. Wniosek powinien  być wypełniony elektronicznie, a następnie wydrukowany, odręcznie 

podpisany  i dostarczony/przesłany w sposób opisany w §4 Regulaminu.  

 

§5 

Komisja Konkursowa oraz kryteria oceny zgłoszeń 

 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wejdzie 5 osób, w tym:  

a) przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

(2 osoby), 

mailto:anna@kpowes.org.pl
http://www.gineka.org/
http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/
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b) przedstawiciele Grupy Partnerskiej realizującej  XVIII Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego, członkowie organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów zaproszonych do udziału przez Organizatora (3 osoby).  

2. Skład Komisji konkursowej  jest jawny i publikowany  na stronie internetowej Operatora. 

3. Termin i miejsce posiedzenia Komisji Konkursowej wyznacza Operator i powiadamia o 

nich członków Komisji.  

4. Operator konkursu przekazuje członkom Komisji Konkursowej kopie otrzymanych 

wniosków konkursowych, będących przedmiotem oceny.  

5. Komisja Konkursowa na pierwszym posiedzeniu, w pierwszym punkcie obrad wyłania 

spośród swoich członków dwie osoby, z których jedna będzie pełniła funkcję 

Przewodniczącego, a druga – Sekretarza.  

6. Dostarczone/nadesłane aplikacje konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.  

7. Ocena formalna dotyczy: terminu wpływu wniosku, jego kompletności oraz sprawdzenia 

uprawnienia podmiotu do uczestnictwa w konkursie.  

8. W trakcje oceny merytorycznej oceniana będzie jakość współpracy organizacji/podmiotu 

z wolontariuszami (w tym: wartość merytoryczna działań realizowanych we współpracy z 

wolontariuszami; przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy, opinie 

wolontariuszy), a także jej zgodność z wymogami ustawy.  

9. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania. W sprawach nierozstrzygniętych głos 

decydujący ma Przewodniczący.  

10. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.  

11. Protokoły z posiedzenia Komisji, sporządzone przez Sekretarza i podpisane przez 

Członków Komisji, zostaną zarchiwizowane przez Operatora konkursu.  

 

§6 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz nagrody 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas XVIII Forum Organizacji Pozarządowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego (do dnia 15 czerwca 2017 roku w Bydgoszczy).  

2. Komisja ocenia nie wolontariuszy, lecz podmioty/organizacje, które wzięły udział w 

konkursie i nagradza trzy najlepsze „dobre praktyki” profesjonalnego wolontariatu. Nagrody 

są równorzędne, mają formę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł każda. Środki te winny służyć 

dalszej profesjonalizacji wolontariatu w nagrodzonym podmiocie/organizacji. Organizator 

konkursu przekaże nagrody na wskazane w Formularzu nr 1 konta bankowe nagrodzonych 

podmiotów. Każdy z uczestników Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.  
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3. W przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiej wartości merytorycznej wniosków 

Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozstrzygnięcia Konkursu lub przyznania 

mniejszej liczby nagród.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje wiążące podejmuje 

Organizator konkursu w porozumieniu z Biurem Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 


