
 

 

 

      REGULAMIN KONKURSU 

 

                   „Wolontariusz Godny Naśladowania”. 

 

I. Postanowienia Ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu 

„Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi. 

2. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „Wolontariusz Godny Naśladowania” stał się 

prestiżowym wyróżnieniem honorującym wolontariuszy, podejmujących 

wolontarystyczną aktywność na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego, 

przyznawanym każdego roku począwszy od roku 2013. 

3. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do konkursu  jest definicja 

wolontariusza zawarta w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (wraz z późn. zm., w tym z Ustawą z dnia 22 stycznia 

2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 

zgodnie z którą wolontariusz to: „osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i 

bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie 

angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji 

kościelnych czy administracji publicznej” 

 

 

II. Obowiązki organizatora konkursu 

 

1. Powołanie Kapituły Konkursu. 

2. Promocja Konkursu. 

3. Organizacja przebiegu Konkursu. 

4. Przyjmowanie wniosków nominacyjnych, przedstawienie wniosków Kapitule 

Konkursu. 

5. Zapewnienie Kapitule miejsca i warunków do pracy. 

6. Organizacja uroczystości przyznania tytułu.  



 

 

III. Tryb i warunki przyznawania tytułu 

 

1. Prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Wolontariusz Godny Naśladowania” 

przysługuje: 

- każdemu wolontariuszowi pracującemu na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego; 

- każdemu mieszkańcowi powiatu Gołdap; 

- każdej organizacji pozarządowej działającej na terenie powiatu gołdapskiego; 

- każdej instytucji publicznej działającej na terenie i na rzecz mieszkańców powiatu 

gołdapskiego. 

2. Każdej organizacji, instytucji, osobie zgłaszającej przysługuje prawo do zgłoszenia 1 

kandydata do udziału w konkursie.  

3. Nominowanymi do tytułu „Wolontariusz Godny Naśladowania” może być każda 

osoba działająca wolontarystycznie na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego w 

roku  2014. 

4. Zgłaszający przygotowuje nominację na specjalnym formularzu wniosku 

nominacyjnego, który jest dostępny na stronie http://parterstwosztuk.pl. Wypełniony 

wniosek nominacyjny należy przesłać na adres: partnerstwo_sztuk@op.pl. 

5. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące 

wolontarystyczną pracę nominowanych. 

6. Wnioski nominacyjne będą przyjmowane do dnia 03.12.2014 roku do godziny 20:00. 

Jest to nieprzekraczalny czas składania wniosków. 

7. Wniosek nominacyjny oraz załączone do wniosku materiały informacyjne są 

podstawowymi dokumentami stanowiącymi materiał weryfikacyjny dla Kapituły 

Konkursu. 

8. Kapituła Konkursu jest organem oceniającym i przyznającym tytuł „Wolontariusz 

Godny Naśladowania”. 

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości 

obchodów Dnia Wolontariusza – 9 grudnia 2014 roku w Sali Widowiskowej Domu 

Kultury o godzinie 17:00. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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