KOORDYNATOR
WOLONTARIATU

Konkurs
dla koordynatorów wolontariatu
organizujących działania ochotnicze w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Koordynator Wolontariatu”.
Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Ochotnicy Warszawscy”.
Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli organizatorów wolontariatu
– koordynatorów, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają,
pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.
Dotychczas nie było inicjatywy, która honorowałaby takie osoby. Pamiętamy o
wolontariuszach, nagradzamy ich, dziękujemy im za pracę, świętujemy wspólnie Dzień
Wolontariusza.
Ogłaszając konkurs chcemy uhonorować koordynatorów wolontariatu. Docenić ich codzienną
pracę, trud w organizację działań wolontariackich, zaangażowanie i wsparcie jakie oferują
ochotnikom.
Mając na uwadze powyższe oraz w trosce o dalszy rozwój wolontariatu, Centrum
Wolontariatu w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie pt.
KOORDYNATOR WOLONTARIATU
Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek
koordynatorów, wyjątkowych działań jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych
w stolicy, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.
Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu działających w Warszawie
wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z
ich pomocy do udziału w konkursie.

Warszawa, 1 października 2017 r

Regulamin konkursu
„Koordynator Wolontariatu”
I.
Postanowienie ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
2. Celem Konkursu jest popularyzacja wolontariatu i zwrócenie uwagi na rolę jaką w procesie
organizowania wolontariatu odgrywa osoba koordynatora wolontariatu
3. Konkurs organizowany jest na terenie m.st. Warszawy
II.
Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa w okresie od 1 października do 22 listopada 2017 r.
III.
Zasady udziału w konkursie – uczestnicy konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 22 listopada 2017 r. (decyduje data
wpływu do Organizatora) wniosku stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego regulaminu,
prezentującego pracę koordynatora wolontariatu.
2. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub drogą
mailową na adres organizatora konkursu podany na końcu regulaminu.
3. Osoby nominowane do nagrody swoją działalność muszą prowadzić w podmiotach,
uprawnionych do korzystania ze świadczeń wolontariuszy określonych w „Ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” realizujących działania na terenie
Warszawy.
4. Zgłoszenia może dokonać:
a. podmiot wymieniony w pkt. III ust.2 niniejszego regulaminu
b. grupa min. 3 wolontariuszy
c. samodzielnie koordynator wolontariatu (w tym przypadku niezbędne jest
potwierdzenie informacji zawartych we wniosku przez min. 3 wolontariuszy)
IV.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród zgłoszeń, o których mowa powyżej, wybrani zostaną laureaci I, II i III miejsca, którzy
w procesie oceny, otrzymają największą liczbę punktów
2. W celu wyboru laureatów, Organizator powoła Kapitułę konkursu, która na podstawie
nadesłanych zgłoszeń do dnia 7 grudnia 2017 r. wyłoni zwycięzców.
3. Skład Kapituły, termin jej posiedzenia zostaną opublikowane na fanpage Organizatora
projektu oraz na stronie www.ochotnicy.waw.pl.
4. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku do wiadomości publicznej.
V.

Nagrody w konkursie
1. Laureaci Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.
2. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez laureata wskazanego przez Kapitułę, tytuł
Laureata Konkursu i nagroda zostaną przyznane kolejnemu nominowanemu, który zdobył
najwyższe uznanie w oczach Kapituły, lecz nie został wskazany jako jeden z trzech Laureatów
Konkursu.

3. Warunki przekazania i przyjęcia nagród podlegają obowiązującemu w tym zakresie prawu
polskiemu.
VI.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.
2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
konkursu, nie później jednak niż do dnia 20 października 2017 r.
3. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
informować będzie na bieżąco w serwisie www.ochotnicy.waw.pl oraz na fanpage
Organizatora
4. W przypadku gdy uczestnicy Konkursu nie zgadzają się ze zmianami w regulaminie, mają
prawo wycofać zgłoszenie do dnia jego zakończenia.
5. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na adres

Biuro Konkursu „Koordynator Wolontariatu”
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa
tel. (22) 635 27 73;
e-mail: koordynator@wolontariat.org.pl

.

