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REGULAMIN KONKURSU 
 

Idea konkursu 

 

„MŁODZI  - promocja wolontariatu wśród młodzieży”. 

Młodzi: 

Ten konkurs jest dla młodych wolontariuszy, mających 

lat 13-25 lat, którzy wykorzystując swoją  kreatywność 

łączą inne osoby do wspólnych działań na rzecz  

potrzebujących pomocy i wsparcia 

łączą: 

osoby: 

działające 

z: 

innymi: 

 

Konkurs „WOLONTARIUSZ” jest organizowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach partnerstwa  

„Młodzi gniewni” oraz współpracy z Gminą Zaleszany. 

 

§1 Cele Konkursu 
1. Celem konkursu jest: 

 Promocja wolontariatu jako pomysł na swoje społeczne działanie; 

 Propagowanie i promocja idei wolontariatu; 

 Zmotywowanie i zachęcenie wolontariuszy do dalszych działań; 

 Prezentowanie sylwetek wolontariuszy w szerszym środowisku; 

 Rozwijanie zainteresowań wolontariuszy; 

 Wskazywanie na różnorodność działań wolontariackich; 

 Promocja organizacji współpracujących  z młodymi wolontariuszami; 

 Otwieranie dalszych ścieżek rozwoju społecznego młodych osób. 

 

§2 Założenia formalne 

1. Za działanie wolontarystyczne  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. 

2. Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze którzy ukończyli 13 rok i nie przekroczyli 26 roku życia w 

roku objętym konkursem, uczący się,  

3. Nominacje dotycząc wolontariuszy, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na 

rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się przy tym do rozwoju organizacji lub grupy nieformalnej, w  

pracach której uczestniczyli. 

4. Nominacje do tytułu „Wolontariusz 2017” mogą składać organizacje pozarządowe, placówki publiczne oraz 

inne podmioty współpracujące z wolontariuszami i wspierające ruch woluntarystyczny w Polsce oraz osoby lub 

instytucje korzystające z efektów pracy wolontariuszy, pod warunkiem iż dotyczy to działań wolontariusza na 

terenie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego z organizacją / instytucją współpracującą 

z Fundacją Fundusz Lokalny SMK lub Gminą Zaleszany i instytucjami oraz organizacjami działającymi na 

terenie Gminy Zaleszany. 

5. Nominowani do konkursu wolontariusze realizują programy w dowolnych obszarach życia społecznego. 

 

§3 Zgłoszenia 

1. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularz, regulamin, harmonogram i inne inforamcje o konkursie dostępne są na stronie www.fundacjasmk.pl 

lub mogą być przekazane po wysłaniu wniosku na adres mailowy: fundacjasmk@gmail.com.  

3. Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, w tym 

m.in. promocji konkursu i jego laureatów. 

http://www.fundacjasmk.pl/
mailto:fundacjasmk@gmail.com


4. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Biuro Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Koćmierzów 2, 27-650 

Samborzec, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: stachbas@poczta.onet.pl w terminie do 30 

listopada 2017 r. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 2 nie będą oceniane. 

 

§4 Harmonogram 

1. 30 listopada - zgłoszenie wolontariuszy oraz prezentacja sylwetek wolontariuszy w Internecie,  

2. 3 grudnia - wybór Wolontariusza / Wolontariuszy Roku przez Komisję Konkursu, 

3. 6 grudnia - ogłoszenie wyników konkursu podczas Fundacyjnej Gali Stypendialnej”. 

 

§5 Nagrody   

1. Nagrodą główną dla „Wolontariusza Roku” jest stypendium rozwojowe:  

a. Grant Rozwojowy w kwocie 1.000 PLN - dotyczy wyboru grupy wspólnie działających wolontariuszy; 

b. Nagroda rzeczowa o wartości 500 PLN - dotyczy wyboru wolontariusza. 

2. Nagrodami dodatkowymi jest:  

a. Możliwość odbycia 1 miesięcznego stażu w Fundacji lub w innych organizacjach – partnerach Konkursu; 

b. laureaci otrzymują tytuł dyplom „Wolontariusz 2017” oraz nagrody rzeczowe – gadżety promocyjne 

Fundacji i nagrody przekazane przez sponsorów; 

c. Sylwetki wszystkich wolontariuszy zostają zaprezentowane w mediach. Prezentacja obejmie: informację o 

zrealizowanych działaniach oraz przedstawienie pomysłów na przyszłą aktywność, etc; 

 

§6 Ocena 

1. Kryteria oceny złożonych wniosków prezentujących działania Wolontariuszy: 

 opis roli Wolontariusza / y  w inicjatywie Wnioskodawcy;  

 udział wolontariusza w innych działaniach społecznych; 

 zaprezentowanie przez Wolontariusza / y zrealizowanych działań w Internecie; 

 plany na przyszłość, w tym ewentualne wykorzystanie stypendium rozwojowego; 

 

 

§7 Uwagi końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawa zmiany regulaminu konkursowego. 

3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmuje organizator konkursu. 

 

 

Zatwierdził: 

Stanisław Baska 

 

Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK 
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