
REGULAMIN KONKURSU
„WOLONTARIUSZ ROKU 2019”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  konkursu  „Wolontariusz  Roku  2019”  jest  Żorskie  Centrum  Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w 44-240 Żorach, os. Sikorskiego 52. 

2. Partnerem konkursu jest Miasto Żory. 
3. Konkurs „Wolontariusz Roku 2019” organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta

Miasta Żory Waldemara Sochy oraz Przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kosztyły. 

§ 2. Cele konkursu

Konkurs „Wolontariusz Roku 2019” organizowany jest w celu: 
1. promocji idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej, 
2. integracji społeczności lokalnej, 
3. podniesienie świadomości istoty wolontariatu oraz działań prospołecznych, 
4. wyróżnienia najlepszych wolontariuszy działających na rzecz mieszkańców Żor. 

§ 3. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu „Wolontariusz Roku 2019” mogą być jedynie osoby zgłoszone przez: 
a) organizacje pozarządowe, tj.  stowarzyszenia,  fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże

pożarne, 
b) inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych

określonych w ustawie z  dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i
o wolontariacie, 

c) nieformalne grupy inicjatywne, 
d) szkoły i placówki oświatowe, 
e) instytucje kultury, 
f) instytucje pomocy społecznej, 
g) jednostki świadczące opiekę medyczną, 
h) inne instytucje bądź przedsiębiorstwa współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta

Żory. 
2. Każdy z podmiotów wymienionych w § 3 pkt. 1 może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów

do  konkursu. 
3. Kandydat może zostać zgłoszony do nagrody tylko w jednej z konkursowych kategorii: 

a) kultura i sztuka, 
b) sport, 
c) edukacja,
d) pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
e) ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami,
f) działalność młodzieżowa



4. Zgłoszenie  powinno zawierać  formularz  zgłoszeniowy (załącznik  nr  1  do  Regulaminu)  oraz
zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2 do Regulaminu). 

5. Zgłoszenia kandydatów do konkursu „Wolontariusz Roku 2019” należy przekazać: 
a) osobiście w siedzibie ŻCOP na os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8:00 do 18:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz Roku
2019” 

b) drogą pocztową na adres ŻCOP: 
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
os. Sikorskiego 52 
44-240 Żory 
z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2019” 
c) drogą elektroniczną na adres biuro@cop.zory.pl
w tytule „Wolontariusz Roku 2019”
d)  drogą  elektroniczną  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  pod  adresem:
https://tiny.pl/t1b18  

6. Termin składania zgłoszeń mija 30 października 2019 r., o godz. 18:00. Liczy się data wpływu do
siedziby ŻCOP. 

§ 4. Przebieg konkursu

1. Konkurs „Wolontariusz Roku 2019” podzielony jest na dwa etapy: 
a) ETAP I – zgłaszanie kandydatów przez podmioty wymienione w § 3 pkt. 1, 
b) ETAP  II  –  wyłonienie  spośród  zgłoszonych  kandydatów  „Super  Wolontariusza”  przez

społeczność miasta Żory oraz „Wolontariusza Roku 2019” przez kapitułę konkursu, 
c) ETAP III – wyłonienie „Diamentu Wolontariatu”. 

2. Konkurs „Wolontariusza Roku 2019” podzielony jest na pięć kategorii: 
a)  KULTURA I SZTUKA – obejmuje wolontariuszy działających w instytucjach kultury oraz

organizujących i wspierających działania kulturalne, 
b) SPORT –  dotyczy  wolontariuszy  działających  na  rzecz  klubów  sportowych  i  instytucji

zajmujących się sportem i rekreacją oraz wspierających działania sportowe i rekreację, 
c) EDUKACJA  – dotyczy  wolontariuszy  działających  na  rzecz  podmiotów zajmujących się

edukacją oraz biorących udział w akcjach mających na celu edukację mieszkańców Żor, 
d) POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA – dotyczy wolontariuszy działających w

obszarze pomocy społecznej, związanych z domami opieki, hospicjami, jednostkami ochrony
zdrowia oraz biorących udział w akcjach prozdrowotnych i prospołecznych, 

e) OCHRONA PRZYRODY  I  OPIEKA  NAD  ZWIERZĘTAMI  –  dotyczy  wolontariuszy
współpracujących z podmiotami działającymi na rzecz ochrony przyrody i zwierząt. 

f) DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻOWA – dotyczy wolontariuszy pracujących w szkolnych kołach
wolontariatu oraz innych, którzy realizują działania prowadzone przez młodzież na rzecz innych. 

3. Kapituła  konkursu  przyznaje  tytuł  „Wolontariusza  Roku  2019”  jednemu  ze  zgłoszonych
kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w § 4 pkt. 2.

4. Kapituła w wyjątkowych przypadkach może odstąpić od przyznania tytułów w danej kategorii.
Kapituła zastrzega prawo do zmiany kategorii, do której został zgłoszony kandydat, jeśli wynika
to z opisu działań przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym. 
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5. Kapituła konkursu przyznaje nagrodę „Diament Wolontariatu” podmiotowi, który w 2019 roku w
szczególny sposób, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, wyróżnił się działalnością społeczną.
Podmiot  zostanie  wybrany  spośród  tych,  które  zgłoszą  swoich  kandydatów  do  konkursu
„Wolontariusz Roku 2019”. Aby uzyskać nominację do tego tytułu, podmiot powinien opisać w
zgłoszeniu, jak i dlaczego, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, lepiej i skuteczniej prowadził
swoją działalność. 

6. Ogłoszenie  wyników konkursu  „Wolontariusz  Roku  2019”  nastąpi  podczas  oficjalnej  gali  5
grudnia  2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.  Do czasu uroczystości  werdykt
kapituły będzie zachowany w tajemnicy. 

§ 5. Kapituła konkursu

1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2019” dokonuje w trakcie
niejawnego spotkania kapituła konkursu, w skład której wchodzą: 
a) Prezydent Miasta Żory– Przewodniczący Kapituły, 
b) Przewodniczący Rady Miasta, 
c) Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 
d) Dwóch przedstawicieli Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 
e) Laureaci konkursu poprzedniej edycji, 
f) Pełnomocnicy Prezydenta Miasta zajmujący się branżowo: 
- kulturą, 
- sportem, 
- pomocą społeczną. 

2. Kapituła konkursu działa na podstawie zasad określonych niniejszym regulaminem. 
3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
4. Dokonując wyboru do tytułu „Wolontariusza Roku 2019”, każdy z członków kapituły dysponuje

jednym głosem w danej kategorii. 
5. Nadając tytuł „Diament Wolontariatu”, każdy członek kapituły dysponuje jednym głosem. 
6. W razie nieobecności, członek kapituły może być zastąpiony przez wyznaczonego pełnomocnika.
7. Decyzje kapituły są niepodważalne i ostateczne. 

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych. 
2. Dane osobowe kandydatów konkursu oraz dane podmiotów zgłaszających będą przetwarzane

przez  organizatora  zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  10 maja  2018 r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

3. Kandydat oraz podmiot go zgłaszający ma prawo dostępu i edycji swoich danych osobowych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji organizatora z uczestnikami i podmiotami

zgłaszającymi. 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 
c) adres e-mail, 



d) numer telefonu. 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu „Wolontariusz Roku 2019” dostępny jest w siedzibie Żorskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych: os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje kapituła konkursu. 

4. Wysłanie zgłoszenia kandydata oraz oświadczenia kandydata są równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu, zarówno przez kandydata, jak i zgłaszającego. 


