REGULAMIN KONKURSU pn.” WYRÓŻNIONY WOLONTARIUSZ”
§1
Organizatorami konkursu pn. „WYRÓŻNIONY WOLONTARIUSZ” realizowanego w ramach
Dzielnicowego Dnia Wolontariusza są:
1) Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa,
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000042840,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11,
04-366 Warszawa, NIP: 113-02-14-533,
3) Biuro Karier SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-815
Warszawa,
4) Szkoła Podstawowa nr 120 im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy z Oddziałami Integracyjnymi,
Międzyborska 64/70, 04-010 Warszawa,
5) Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu Zośka, Osiecka 28/32, 04-173 Warszawa,
6) Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś, Cyrklowa 1, 04-044
Warszawa,
7) Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11, Warszawa,
8) IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Saska 59, 00-001 Warszawa.

§2
1. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga -Południe m. st. Warszawy.
2. Fundatorem nagród jest Burmistrz Dzielnicy Praga- Południe.
§3
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 395 ze zm.), zwana dalej ustawą, wolontariuszem
jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach
określonych w ustawie.
§4
Konkurs organizowany jest w związku z Dzielnicowym Dniem Wolontariusza i ma na celu uhonorowanie
osób propagujących na co dzień wolontariat oraz pracujących bezinteresownie dla dobra innych.

§5
1. Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać podmioty wymienione w art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w których działają
wolontariusze.
2. Jako kandydata nie można zgłosić wolontariusza, który został laureatem Konkursu w latach 20132016.
3. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu maksymalnie pięciu kandydatów.
§6
Nagrodą w konkursie jest wyróżnienie przyznane przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy.
§7
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 pisemne zgłoszenie na formularzu,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgoda opiekuna prawnego na udział
w konkursie (w przypadku osób nieletnich),
 upublicznienie wizerunku przez podmiot o którym mowa w § 4 ust. 1,
stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 do regulaminu.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych: www.pragapld.waw.pl,
www.centrumpaca.pl, a także w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL w Warszawie.
3. Zgłoszenie kandydata do konkursu należy składać w terminie do 24. listopada 2017 roku na adres
email: paca40@cal.org.pl lub złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL w Warszawie.
4. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego w formie korespondencyjnej liczy się data
wpływu formularza do siedziby Stowarzyszenia .
§8
1. Wyboru kandydatów do nagrody dokonuje Komisja Konkursowa, która będzie czuwać nad
prawidłowym przebiegiem konkursu.
2. Komisja Konkursowa będzie obradować w składzie:
- Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL,
- reprezentanci Organizatorów - 1 przedstawiciel każdego podmiotu.
§9
1. Dostarczone/nadesłane aplikacje konkursowe podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez
Komisję Konkursową.

2. Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa wskaże maksymalnie 20 wolontariuszy,
którzy otrzymają wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Praga -Południe m.st. Warszawy.
3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w drodze oceny formularzy zgłoszeniowych.
W sprawach różnej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie komisji nie mogą oceniać kandydata, zgłoszonego przez podmiot, który reprezentują.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji - osoby te zobowiązane są do protokolarnego wyłączenia się.
§10
Zwycięzcy konkursu zostaną przedstawieni i uhonorowani podczas Dzielnicowego Dnia Wolontariusza
organizowanego dnia 5 grudnia 2017 roku w siedzibie SWPS Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
§11
Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje tryb odwoławczy.
§12
Dokumenty (formularze zgłoszeniowe, załączniki) oraz protokoły z posiedzenia Komisji, podpisane
przez Członków Komisji, zostaną zarchiwizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL ul. Paca 40, 04-366 Warszawa.

