
Regulamin Konkursu „Wolontariusz Roku 2022” 

 § 1.


CELE I ZADANIA KONKURSU


1. Konkurs „Wolontariusz Roku 2022”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany na

terenie gminy Czarnia

 2. Celami Konkursu są:

- popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,

- propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,

- poszerzenie wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy,

- zachęcanie do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące 
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi

społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej,

- promowanie idei wolontariatu,

- wzbudzanie inicjatyw wolontariatu, kształcenie postaw prospołecznych oraz umiejętności 

współdziałania w grupie.


§ 2. 

ORGANIZATORZY KONKURSU


1. Konkurs organizowany jest przez Klub Wolontariusza w gminie Czarnia we współpracy z 
Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia 


 

§ 3.


ADRESACI KONKURSU


Konkurs skierowany jest do wszystkich wolontariuszy z terenu Gminy Czarnia.


§ 4.


ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. W ramach konkursu można zgłaszać kandydatów i kandydatki w jednej kategorii:


- WOLONTARIUSZ ROKU 2022 


2. Nominowani do Konkursu mogą być wszyscy wolontariusze z Gminy Czarnia. 

3. Możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

4. Zgłoszeń do Konkursu dokonywać należy na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu 
Konkursu. Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla każdego kandydata 
należy wypełnić jeden formularz. 

5. Nominowane do Konkursu mogą być osoby, które swoją aktywność wolontarystyczną realizują 
w dowolnym obszarze życia społecznego

  

6. Fundatorem nagród finansowych jest Klub Wolontariusza w gminie Czarnia oraz Centrum Usług 
Społecznych w gminie Czarnia.




 § 5.


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU


1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2022 r. Decyduje

 data wpływu zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia można składać:

- osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia - Długie 13, 07-431 Czarnia 
lub za pośrednictwem poczty polskiej na w/w adres.


   § 6.

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ


1. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategoriach wymienionych w § 4 ust. 1 brane

będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w 
działaniach podejmowanych przez wolontariuszy.

2. Przy ocenie zgłoszonych kandydatur w kategorii wymienionej w § 4 ust. 8 brane będą pod 
uwagę przede wszystkim uczestnictwo w akcjach charytatywno-społecznych wolontariusza.


§ 7. 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum 
Usług Społecznych w gminie Czarnia, która składać się będzie z 3 osób.


2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 2 grudnia 2022 r., a ogłoszenie

wyników nastąpi podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, który odbędzie się 4 grudnia 2022 r. 
Na parkingu OSP w Czarni.

3. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze jednego laureata.

4. Komisja Konkursowa ma prawo dodatkowo przyznać wyróżnienia.


   

INFORMACJA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia

z siedzibą w Długiem - Długie 13, 07-431 Czarnia.. W sprawach związanych z Pani/a danymi 
proszę o kontakt e-mail: kancelaria@drmendyk.pl  Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w 
celu organizacji konkursu „Wolontariusz Roku 2022”, w tym procesu przyjmowania zgłoszeń, 
wyboru oraz rozstrzygnięcia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym

w szczególności partnerzy wydarzenia w celu przekazania nagród finansowych.

4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.

 Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało

miejsce do momentu wycofania zgody.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.


KONTAKT W SPRAWIE KONKURSU:




Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnia. Klub Wolontariusza w gminie Czarnia - Długie 13, 
07-431 Czarnia. Nr tel. 510 625 198 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
koordynator.mzk@gmail.com


mailto:koordynator.mzk@gmail.com

