Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego
„Res Sacra Miser” w Olkuszu z dnia 30 czerwca 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU
pn. „WOLONTARIUSZ ROKU 2015”
realizowanego w ramach projektu „Potrzebujesz mnie więc jestem” przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego
§1
Organizatorem konkursu realizowanego w ramach zadania „Potrzebujesz mnie, więc jestem”
jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu.
§2
Konkurs przeprowadzony zostanie z okazji „Dnia Wolontariusza” i będzie miał na celu
uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat i pracujących bezinteresownie na
rzecz innych, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych (uczniów, studentów)
zaangażowanych w działalność wolontariacką.
§3
Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać działające na terenie Powiatu Olkuskiego
organizacje pozarządowe i szkoły ponadgimnazjalne, w których działają wolontariusze
zrzeszeni w szkolnych kołach wolontariatu lub nie zrzeszeni, lecz pracujący w grupach.
§4
Kandydaci będą wybierani do nagrody w trzech kategoriach:
- najlepszy wolontariusz w mojej organizacji;
- najlepszy wolontariusz – uczeń;
- najlepszy wolontariusz pedagog – propagator idei wolontariatu.
§5
1.Kandydatami mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
a. najlepszy wolontariusz w mojej organizacji – osoba angażująca się w prace danej
organizacji, wspierająca samą organizację bądź jej podopiecznych pracą
wolontariacką
b. najlepszy wolontariusz-uczeń – uczeń szkoły, angażujący się w działania
wolontariackie organizowane przez szkołę na rzecz innych osób lub podmiotów
uprawnionych
c. najlepszy wolontariusz-pedagog-propagator idei wolontariatu – nauczyciel angażujący
młodzież do działania w zakresie wolontariatu, animujący bądź koordynujący
działania wolontariackie na terenie szkoły
2.Kandydatów do właściwych kategorii wskazanych w §4 zgłaszają podmioty określone w §3
niniejszego regulaminu.
3.Zgłoszenie kandydatury przez podmiot uprawniony do kategorii innej, aniżeli wskazuje na
to charakter działalności wolontariackiej kandydata, skutkuje automatycznym
przyporządkowaniem przez Przewodniczącego Komisji zgłoszenia do właściwej kategorii.

§6
Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie danej kandydatury do nagrody
w wybranej kategorii na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także
w siedzibie Stowarzyszenia. Zgłoszenie powinno zawierać stosowne uzasadnienie wraz
z opisem osiągnięć kandydata.
§6
Od udziału w konkursie wyłączeni są laureaci nagrody w konkursie „Wolontariusz Roku”
w 2013 i 2014 roku.
§7
Zgłoszenie kandydatów do konkursu pn. „Wolontariusz Roku 2015” należy składać do
Centrum Wolontariatu w Olkuszu (budynek PPS Społem w Olkusz, ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 12) w terminie do dnia 31 października 2015 r.
§8
Wyboru kandydatów do nagrody w trzech kategoriach dokonuje Komisja Konkursowa
powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu
spośród podmiotów przystępujących do konkursu, która będzie czuwać nad prawidłowym
przebiegiem konkursu.
§9
Komisja Konkursowa będzie obradować w składzie:
- Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res
Sacra Miser” w Olkuszu;
- Członkowie Komisji - laureaci konkursu „Wolontariusz Roku” w 2014 r.
§10
W skład Komisji Konkursowej mogą wejść przedstawiciele uczestniczących w konkursie
organizacji pozarządowych, szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego, w których
działają wolontariusze zrzeszeni w szkolnych kołach wolontariatu lub nie zrzeszeni lecz
pracujący w grupach (po jednym przedstawicielu) i członkowie Stowarzyszenia
Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu – na ich wniosek zgłoszony do dnia 30
października 2015 r. do Centrum Wolontariatu w Olkuszu (budynek PSS Społem w Olkuszu,
ul Króla Kazimierza Wielkiego 12).
§11
1.Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa wytypuje 3 zwycięzców tj. po
1 osobie z każdej kategorii. Każdy Członek Komisji może oddać 1 głos na 1 kandydaturę
w każdej kategorii z pominięciem kandydatów zgłoszonych przez szkołę lub organizację
pozarządową, którą reprezentuje. Zwycięzcą w danej kategorii zostanie osoba, która otrzyma
największą liczbę głosów.
2.W przypadku braku możliwości uczestnictwa przez wskazanego członka komisji w jej
pracach, dopuszcza się przedstawienie indywidualnej punktacji w formie pisemnej lub
elektronicznej. W takim przypadku indywidualna punktacja nieobecnego członka komisji jest
doliczana do ogólnej punktacji każdego ze wskazanych przez niego kandydatów.
§12

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§13
W konkursie może uczestniczyć nieograniczona liczba kandydatów zgłoszonych przez
podmioty wskazane w §3.
§14
Zwycięzcy konkursu zostaną przedstawieni i uhonorowani nagrodami podczas VIII edycji
Targów Wolontariatu.
§15
Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje tryb odwoławczy.
§16
Niniejszy regulamin może być zmieniony w formie Aneksu, zatwierdzonego Uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu.

