REGULAMIN
przyznawania Nagrody
Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini
„Anioły Wolontariatu”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona

1. Organizatorem Konkursu jest Kwiatonowickie Stowarzyszenie
Homini.
2. Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini w sposób szczególny
pragnie docenić i wyróżnić bądź osoby, bądź podmioty angażujące
się na rzecz innych.
3. Nagrodę „Anioły Wolontariatu” przyznaje się w dwóch kategoriach:
a) osoby fizyczne,
b) firma lub instytucja lub organizacja,
które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną
aktywnością wspierają drugiego człowieka.
4. Ustala się następujące obszary działań branych pod uwagę przy
ocenie nominowanych:
I. działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych
(szpital, dps, ośrodki wparcia i inne)
II. działania edukacyjne (pomoc w nauce w rodzinie i szkole,
inne)
III. działalność akcyjna na rzecz osób i rodzin w potrzebie,
systematyczny
udział
w
organizowanych
akcjach
charytatywnych,
IV. działania na rzecz dobra innych, bezinteresowna pomoc
potrzebującym.
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§ 1.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
§ 2.
Warunkiem zgłoszenia osoby do Nagrody jest wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu

oraz wyrażenie przez kandydata do Nagrody pisemnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych będącym załącznikiem nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
§ 3.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu mogą dokonywać:
organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne,
osoby prawne,
osoby fizyczne,
kościoły i związki wyznaniowe,
organy administracji publicznej.
W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł
Laureata w poprzednich edycjach konkursu.

§ 4.
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wezwania do
uzupełnienia braków w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku
nie usunięcia braków we wskazanym terminie, zgłoszenie
pozostaje bez rozpatrzenia.
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1. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem zostanie
zamieszczone
na
stronach
internetowych,
portalach
społecznościowych, w mediach.
2. Formularze zgłoszeniowe z dopiskiem: Nagroda „Anioły
Wolontariatu”, należy przesłać lub złożyć osobiście najpóźniej do
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§ 5.

15 listopada roku, w którym ogłoszony jest konkurs, na adres:
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini, Kwiatonowice 21,
38-333 Zagórzany.
3. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe
załączniki ukazujące działalność podmiotu rekomendowanego do
Nagrody: dyplomy, rekomendacje, podziękowania, artykuły
prasowe, itp.

§ 6.
1. Lista kandydatów zgłoszonych do udziału w konkursie zostanie
umieszczona na stronie internetowej www.wolontariat.gorlice.pl
2. Wszelkie informacje na temat Nagrody dostępne są
w siedzibie Organizatora.

WYŁONIENIE LAUREATÓW
§ 7.
1. Wyboru Laureatów Nagrody w poszczególnych kategoriach
dokonuje Kapituła Nagrody.
2. Kapituła Nagrody ma możliwość przyznania wyróżnień w każdej
kategorii.

PRACA KAPITUŁY NAGRODY
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1. Skład osobowy Kapituły Nagrody zostanie powołany corocznie
Uchwałą Zarządu Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności wskazany przez niego Zastępca.
3. Kapituła Nagrody przyznaje Nagrody w każdej kategorii Konkursu.
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§ 8.

4. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę odrębnego
wyróżnienia – „Przyjaciel Wolontariatu”.
5. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje o rozstrzygnięciu Konkursu
na podstawie nadesłanych Formularzy zgłoszeniowych.

§9.
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją zgłoszeniową Kapituła Nagrody
dokonuje oceny oraz ustala ranking podmiotów rekomendowanych
do Nagrody. Kapituła podejmuje decyzję biorąc pod uwagę
następujące kryterium:
1) aktywność prospołeczna (od 0 do 10 punktów),
2) okres zaangażowania(od 0 do 10 punktów),
3) dodatkowe rekomendacje dokumentacja (media, publikacje i inne)
(od 0 do 10 punktów).
2. Kandydat może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

§ 10.
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1. Kapituła Nagrody podejmuje decyzje kolegialnie. Decyzje zapadają
na podstawie głosowania zwykłą większością głosów.
2. W
przypadku
równej
ilości
głosów
decyduje
głos
Przewodniczącego Kapituły.
3. Dla ważności decyzji podjętych przez Kapitułę niezbędna jest
obecność co najmniej połowy jej składu.
4. Kapituła Nagrody może zrezygnować z przyznania Nagrody
w wybranej kategorii.
5. Oficjalne ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas corocznej
uroczystej Gali Wolontariatu.

NAGRODY
§ 11.
1. Nagroda ma charakter honorowy.
2. Laureaci każdej kategorii otrzymują pamiątkową statuetkę „Anioły
Wolontariatu”.
3. Wyróżnieni w każdej kategorii otrzymują pamiątkową plakietę.
4. Wyróżnieni tytułem
„Przyjaciel Wolontariatu”
otrzymują
pamiątkową statuetkę.
5. Działalność
Laureatów
oraz
Wyróżnionych
zostanie
zaprezentowana na stronie internetowej Organizatora.

POZOSTAŁE REGULACJE
§ 12.
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1. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją zapisów
Regulaminu Konkursu.
2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność
Organizatora i nie przewiduje się ich zwrotu.
3. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas Konkursu
materiały do działań informacyjnych i promocyjnych związanych
z Konkursem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini
„Anioły Wolontariatu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
o przyznanie Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini
„Anioły Wolontariatu”

Kategoria, do której
zgłaszany jest kandydat
(należy wybrać jedną
kategorię):

I.

 OSOBA FIZYCZNA
 FIRMA, ORGANIZACJA, INSTYTUCJA

Informacje dotyczące zgłaszanego podmiotu.

1. Dane.
Imię i nazwisko/Nazwa:

Adres:
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e-mail:
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Telefon:

2. Charakterystyka działalności kandydata.
A. Informacja
o dokonaniach
kandydata
w kategorii, do której
jest zgłaszany

......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................

B. Okres zaangażowania
osoby
w działalność :

......................................................................................................................
......................................................................................................................
....................................................................................................................

C. Zasięg działań:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

E. Dodatkowe
rekomendacje – spis
załączników:

.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.............................................................................. …………………………………..
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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(poziom
zaangażowania,
motywy
podejmowanych
działań, spodziewane
efekty)
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D. Aktywność
prospołeczna

3. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
II. Dane podmiotu / osoby zgłaszającej.
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Nazwa instytucji,
adres oraz strona
www.:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez
Kwiatonowickie Stowarzyszenie Homini wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Anioły Wolontariatu”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

______________________________
data, miejscowość

______________________________
podpis osoby zgłaszającej



Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba zgłasza kandydata do Nagrody z ramienia organizacji, jednostki samorządu terytorialnego lub
innego podmiotu.
*Niepotrzebne skreślić
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i pieczątka instytucji

Załącznik nr 2
do Regulaminu Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini
„Anioły Wolontariatu””

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia
Homini „Anioły Wolontariatu” wyłącznie w celu realizacji przyznawania nagrody zgodnie
z Regulaminem

oraz udostępniania o wynikach Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ. U. 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu.

data i podpis kandydata
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Imię i nazwisko

…………………………………………………
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………………………………………….

