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REGULAMIN KONKURSU
„Wolontariusz gminy Żyraków 2017”
§1
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej; Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Radość, Wójt Gminy Żyraków.
§2
Głównym celem Konkursu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję i wsparcie
działalności organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych, aktywnie przyczyniających się
do budowy i umacniania aktywności społecznej w gminie Żyraków. Poprzez Konkurs Organizator
wspiera, docenia i promuje organizacje i osoby, które aktywnie, bezinteresownie, skutecznie
i z poszanowaniem zasad etyki stale przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych z terenu gminy
Żyraków.
§3
1. Konkurs jest adresowany do wolontariuszy organizacji pozarządowych, nieformalnych grup
inicjatywnych (grupy parafialne, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich), szkół i placówek
oświatowych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej i innych instytucji współpracujących
z wolontariuszami na terenie gminy Żyraków.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne aktywnie działające na rzecz społeczności
lokalnych gminy Żyraków.
3. Wymagania formalne dla zgłaszanych Kandydatów:
- udokumentowana działalność społeczna w okresie przynajmniej pół roku.
- wyrażenie zgody na kandydowanie poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego.
4. Dopuszcza się zgłaszanie kilku Kandydatów przez jedną organizację pozarządową lub wyżej
wymienione podmioty i grupy inicjatywne.
§4
1. Konkurs ogłasza Organizator.
2. Informacja o Konkursie zostanie podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony
internetowej, wysyłki mailowej lub mediów.
3. Zgłoszenia Kandydatów dokonuje się wyłącznie za pomocą formularzy stanowiących załącznik
do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia do Konkursu powinny być składane w okresie do 20 XI 2017
na formularzach na adres e-mail: kontakt@razemzdzialamywiecej.org lub w wersji papierowej
na adres: Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej, 39-218 Straszęcin 190.
4. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
5. Ocena formalna dokumentacji zgłoszeniowej zostanie dokonana przez Kapitułę Konkursu
w ciągu tygodnia od dnia otrzymania dokumentacji Kandydata. W przypadku stwierdzenia braków
w dokumentacji zgłoszeniowej, Kapituła Konkursu zwróci się z prośbą o uzupełnienie brakujących
danych wyznaczając termin uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenie zostanie
odrzucone z przyczyn formalnych.
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6. Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Kapitułę Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia
zamknięcia procedury oceny formalnej.
7. Ocena zgłoszonych Kandydatów przeprowadzana zostanie w oparciu o następujące kryteria:
- rola pełniona w czasie realizacji działań,
- efekty podejmowanych działań,
- umiejętność angażowania innych w podejmowane działania,
- prezentowana postawa,
- zasięg realizowanego projektu,
- zakres współpracy z partnerami.
- społeczne znaczenie inicjatywy.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Wolontariatu w gminie Żyraków
organizowanej przez Organizatora w dniu 5.12.2017 roku.
§5
1. W skład Kapituły Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora, osobistości życia społecznego
i publicznego gminy Żyraków zaproszone przez Organizatora oraz laureat konkursu Wolontariusz
gminy Żyraków 2016 (łącznie - 5 osób).
2. Kapitułę powołuje Organizator.
3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków Kapituły Konkursu.
4. Kapituła Konkursu podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Konkursu po przeanalizowaniu
zgłoszeń wszystkich Kandydatów.
5. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia wybranym przez siebie
Kandydatom.
6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Od decyzji Kapituły Konkursu
nie można się odwołać.
7. W przypadku konfliktu interesów członek Kapituły Konkursu zostaje wyłączony z danego
głosowania.
§6
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody w postaci pamiątkowej statuetki, nagrody rzeczowe
oraz pisemne podziękowanie za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Żyraków.
2. Wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną otrzymają pisemne
podziękowania za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w gminie Żyraków.
§7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji, opartych na treści
zgłoszeń konkursowych.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odstąpienia od realizacji
Konkursu bez podania przyczyny.
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