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REGULAMIN KONKURSU „BARWY WOLONTARIATU 2022” 
 

§ 1. Organizator 
Organizatorem konkursu „Barwy Wolontariatu 2018” jest Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 
„Agape” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Piłsudskiego 41/43 w partnerstwie z Fundacją  
dla Życia i Rodziny, im. Jana Pawła II z siedzibą w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic 15. 
  

 

 § 2. Idea konkursu 
1. Konkurs kierowany jest do wolontariuszy oraz organizacji i instytucji współpracujących 

z wolontariuszami. Jest okazją, by w sposób szczególny docenić, wyróżnić 
i nagrodzić wolontariuszy za ich pracę i zaangażowanie. 
Konkurs promuje zaangażowanie wolontariuszy na rzecz innych osób wymagających 
pomocy i wsparcia, organizacji pozarządowych i instytucji, angażujących się w inicjatywy, 
akcje i działania społeczne. 
Konkurs ma także na celu promocję i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy 
organizacji i instytucji z wolontariuszami.  

2. Celem konkursu jest nominowanie i przyznanie wybranym przez kapitułę konkursu tytułu 
„Wolontariusza Roku ” najaktywniejszym wolontariuszom. 

 

 § 3. Zasady zgłaszania kandydatów do konkursu 
1. Kandydatów do konkursu Barwy Wolontariatu mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, 

instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do konkursu 
mogą również zgłaszać kandydatów osoby fizyczne. 

2. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.agape-czestochowa,org lub w wersji papierowej w siedzibie Stowarzyszenia „Agape” 
przy ul. Piłsudskiego 41/43 w Częstochowie. 

3. Wypełniony formularz w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia 
Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie ul. Piłsudskiego 41/43 w terminie do 
14.11.2022 r. 

4. Do konkursu zgłaszani mogą być wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu oraz grupy 
wolontariuszy w ramach następujących kategorii: 
Kategoria I Wolontariat do 25 roku życia 

Kategoria II Wolontariat powyżej 25 roku życia 

Kategoria III Koordynator Wolontariatu 

Kategoria IV Wolontariat Grupowy 

Kategoria V Wolontariat Międzynarodowy 

5. Dana organizacja/instytucja może zgłosić więcej niż jednego wolontariusza. Jednak nie 
więcej jednak niż dwie osoby fizyczne i nie więcej jednak niż jedną grupę wolontariuszy. Do 
każdego zgłoszenia należy wypełnić osobny formularz. 

 

§ 4. Kryteria oceny 
Kandydaci oceniani będą na podstawie formularzy konkursowych przesłanych materiałów. 
Pod uwagę brane będą następujące kryteria:  
- zaangażowanie i poświęcany czas określony w liczbie godzin przepracowanych w formie 
wolontariatu, 
- systematyczność podejmowanych działań wololontaryjnych, 
- współpraca i angażowanie innych osób do podejmowanych działań wolontaryjnych, 
- pomysłowość, kreatywne i innowacyjne podejście przy wykonywaniu zadań wolontariusza, 
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§ 5. Kapituła konkursu 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności  
w celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Kapitułę Konkursu (zwana 
„Kapitułą”).  

2. W skład Kapituły wejdą osoby zaproszone przez Organizatora.  
3. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne.  

 

§ 6. Przebieg konkursu 
1. Formularze konkursowe należy dostarczyć do organizatora do dnia 14.11.2022 r. 
2. Po zakończeniu naboru odbędzie się posiedzenie kapituły.  
3. Członkowie Kapituły dokonają oceny w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria, zgodnie 

z Regulaminem Konkursu.  
4. Spośród najwyżej ocenionych zgłoszeń osób i grup nominowanych Kapituła przyzna tytuł 

Wolontariusza  
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas dorocznej Gali Wolontariatu.  

 

 § 7. Nagrody 
1. Nagrodą główną w konkursie jest przyznanie tytułu „Wolontariusza Roku”.  
2. Osoby/grupy nagrodzone otrzymają statuetkę oraz pamiątkowy dyplom.  
3. Sylwetka i działalność laureata oraz informacje o osobach wyróżnionych zamieszczone 

będą na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych.  
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Wolontariatu, która odbędzie się 

12 grudnia 2022 r. w Muzeum Monet i Medali, im. Św. Jana Pawła II  
w Częstochowie. 

 
 § 8. Postawienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia 
Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Kapituły.  

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym 
nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 
ograniczeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2. 

3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo  
w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania 
ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu 
oraz przekazania Nagród, jak również do publikowania tych danych na stronie 
internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora i Partnera konkursu.  

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 
wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. 

5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

 

 


