Regulamin Konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” jest Fundacja Bieszczadzka.
2. Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Ustrzyki Dolne, Lokalna Grupa Działania „Zielone
Bieszczady”, Młodzieżowa Gminna Rada Pożytku Publicznego, Gminna Rada Działalności
Pożytku Publicznego oraz Powiat Bieszczadzki.
§ 2.
1. Za działania wolontariackie, na potrzeby niniejszego konkursu 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. Celem konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” jest:
a) propagowanie aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym i
zdobywanie nowych umiejętności, doświadczeń i kompetencji dotyczących wolontariatu,
b) zwiększenie ogólnej aktywności społecznej wśród mieszkańców poprzez organizację II
BFOP,
c) dotarcie z informacją o korzyściach z pracy wolontariackiej do jak największej liczby osób
z terenu gminy (młodzieży, osób pracujących, seniorów),
d) propagowanie na naszym terenie nowej formy wolontariatu jakim jest wolontariat
pracowniczy,
e) uświadamianie młodych ludzi jakie korzyści płyną z pracy wolontariuszy, pokazanie, że
działalność wolontarystyczna udokumentowana w życiorysie i podaniu o pracę będzie
jasnym sygnałem dla przyszłego pracodawcy, że ma do czynienia z osobą odpowiedzialną,
sumienną i kompetentną, co będzie miało niewątpliwy wpływ na potencjalne
zatrudnienie.
§ 3.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” mogą być jedynie osoby
zgłoszone przez:
a) organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże
pożarne i inne,
b) inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
c) nieformalne grupy inicjatywne,
d) szkoły i placówki oświatowe,
e) instytucje kultury,
f) instytucje pomocy społecznej,
g) podmioty świadczące opiekę medyczną,
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h) inne instytucje bądź przedsiębiorstwa współpracujące z wolontariuszami na terenie
Bieszczadów.
Każdy z podmiotów wymienionych w § 3 pkt. 1 może zgłosić maksymalnie jednego kandydata
do konkursu.
Kandydat może zostać zgłoszony do nagrody tylko w jednej z konkursowych kategorii:
a) kultura i sztuka,
b) sport,
c) pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
d) edukacja,
e) ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami.
Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do
regulaminu). Należy wypełnić wszystkie pola formularza.
Do każdego formularza należy dołączyć opis działalności nominowanej osoby oraz zdjęcie
kandydata (w formie pliku JPG). Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 2 stronach
formatu A4. W przypadku zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną opis powinien być
sporządzony w formie pliku komputerowego.
Zgłoszenia kandydatów do konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” przyjmowane
są:
a) osobiście w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
b) drogą pocztową na adres Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
c) drogą poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres Fundacji Bieszczadzkiej:
biuro@fundacja.bieszczady.pl
Termin składania zgłoszeń mija 20 października 2017 r., o godz. 16.00.
§ 4.
Przebieg konkursu

1. Konkurs „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” podzielony jest na trzy etapy:
 ETAP I – zgłaszanie kandydatów przez podmioty wymienione w § 3 pkt. 1,
 ETAP II – wyłonienie spośród zgłoszonych kandydatów „Bieszczadzkiego Wolontariusza
Roku 2017” przez kapitułę konkursu,
 ETAP III – ogłoszenie wyników konkursu.
2. Konkurs „Bieszczadzki Wolontariusza Roku 2017” podzielony jest na pięć kategorii:
a) KULTURA I SZTUKA – obejmuje wolontariuszy działających w instytucjach kultury oraz
organizujących i wspierających działania kulturalne,
b) SPORT – dotyczy wolontariuszy działających na rzecz klubów sportowych i instytucji
zajmujących się sportem i rekreacją oraz wspierających działania sportowe i rekreację,
c) EDUKACJA – dotyczy wolontariuszy działających na rzecz podmiotów zajmujących się
edukacją, oraz biorących udział w akcjach mających na celu edukację mieszkańców
Bieszczadów,
d) POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA – dotyczy wolontariuszy działających w
obszarze pomocy społecznej, związanych z domami opieki, hospicjami, jednostkami
ochrony zdrowia oraz biorących udział w akcjach prozdrowotnych i prospołecznych.
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e) OCHRONA PRZYRODY I OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI - dotyczy wolontariuszy
współpracujących z podmiotami działającymi na rzecz ochrony przyrody i zwierząt.
Kapituła konkursu przyznaje tytuł „Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku 2017” jednemu ze
zgłoszonych kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w § 4 pkt. 2,
Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów:
zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych
działaniach.
Kapituła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od przyznania tytułów w danej
kategorii.
Kapituła zastrzega prawo do zmiany kategorii, do której został zgłoszony kandydat, jeśli
wynika to z opisu działań przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.
Ogłoszenie wyników konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”oraz wręczenie
nagród nastąpi podczas II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 29 października
2017 r w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a).
Do czasu uroczystości werdykt będzie zachowany w tajemnicy.
§ 5.
Kapituła konkursu

1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”
dokonuje Kapituła Konkursu.
2. Kapituła konkursu działa na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem.
3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Dokonując wyboru do tytułu „Bieszczadzkiego Wolontariusza Roku 2017”, każdy z członków
Kapituły dysponuje jednym głosem w danej kategorii.
5. Decyzje kapituły są niepodważalne i ostateczne.
§ 6.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bieszczadzka.
2. Dane osobowe kandydatów konkursu oraz dane podmiotów zgłaszających będą
przetwarzane przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
3. Kandydat oraz podmiot go zgłaszający ma prawo dostępu i edycji swoich danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji organizatora z uczestnikami i
podmiotami zgłaszającymi. a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d)
numer telefonu.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” dostępny jest również w
siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kapituła
Konkursu.
4. Wysłanie zgłoszenia kandydata oraz oświadczenia kandydata są równoznaczne z akceptacją
treści niniejszego Regulaminu, zarówno przez kandydata, jak i zgłaszającego.
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