„Działaj Lokalnie - wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim”

Regulamin konkursu pn. „Wolontariusz roku 2021”
realizowanego w ramach projektu pn. „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną
energię w powiecie płockim" w partnerstwie z Powiatem Płockim
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, adres
biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl,
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/ w partnerstwie z Powiatem Płockim.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Działaj Lokalnie ‐ wyzwalamy społeczną energię w
powiecie płockim” współfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz
Powiatu Płockiego.
3. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych - lokalnych liderów np. młodzieży i
dorosłych w tym seniorów oraz wolontariuszy grupowych np. przedstawicieli organizacji pozarządowych,
KGW, straży pożarnych itp. z terenu powiatu płockiego, którzy angażują się społecznie w obszarach życia
społecznego: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, czas wolny i sport, kultura i sztuka, czy aktywność
społeczna itd.
4. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy podjęte/realizowane w 2021 roku.
5. Konkurs skierowany jest do uczestników z terenu powiatu płockiego.
6. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl oraz
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie/.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk wolontarystycznych oraz zachęcanie mieszkańców powiatu
płockiego do podejmowania aktywności wolontariackiej i włączanie się w inicjatywy łączące
bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności
społecznej.
§3
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – UCZESTNICY KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 28 listopada 2021r. (decyduje data wpływu do
Organizatora) karty zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik do Regulaminu (Załącznik nr 1 wolontariat indywidualny, Załącznik nr 2 - wolontariat grupowy), prezentującego pracę
wolontariusza indywidulanego lub pracę grupy wolontariuszy.
2. Kryteria oceny zgłoszeń w poszczególnych kategoriach:

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Płockiego

„Działaj Lokalnie - wyzwalamy społeczną energię w powiecie płockim”

• zaangażowanie,
• innowacyjność,
• skuteczność,
• partnerstwo.
3. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem poczty na adres organizatora konkursu - email: fundusz@mlodzirazem.pl lub https://www.facebook.com/flzpmlodzirazem (messenger).
4. Zgłoszenia może dokonać:
- wolontariusz indywidulany.
- grupa - min. 3 wolontariuszy.
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§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Spośród zgłoszeń, o których mowa powyżej, wybrani zostaną laureaci w dwóch kategoriach:
- wolontariat indywidualny – 3 laureatów. Nagroda: sprzęt turystyczno-sportowy.
- wolontariat grupowy – 3 laureatów. Nagroda: nagłośnienie.
Organizator powoła Kapitułę konkursu, która na podstawie nadesłanych zgłoszeń do dnia 3 grudnia 2021r.
wyłoni zwycięzców.
Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
Sposób przekazania nagród:
• W sytuacji obowiązujących nadal zasad reżimu sanitarnego nagrody laureatom zostaną przekazane z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zostaną oni powiadomieni telefonicznie o przyznanej
nagrodzie, zostanie ustalona forma odbioru nagrody.
• Nagrody będą mogły być także przekazane za pomocą poczty. Potwierdzeniem odbioru nagród
będzie podpis albo druk potwierdzenia nadania przesyłki.
• W przypadku zniesienia reżimu sanitarnego nagrody zostaną przekazane podczas Gali sumującej
projekt.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom.
Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to
już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani.
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