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Mikołów, 30.10.2017r.

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁY „WOLONTARIUSZA ROKU”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizatorami Konkursu mającego na celu przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku”, jest
Mikołowskie Centrum Wolontariatu przy Hufcu ZHP Ziemi Mikołowskiej, a sfinansowane
ze środków Urzędu Miasta Mikołowa.
2. Tytuł „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej
działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują
nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Mikołowa.
§2
Do tytułu mogą być nominowane osoby z organizacji bądź stowarzyszeń, które aktywnie
prowadziły działania na zasadzie pracy wolontarystycznej.
TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU”
§3
1. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać:
 instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz przedsiębiorstwa,
korzystające z pomocy wolontariuszy,
 osoby indywidualne.
2. Przyznawanie tytułu –
a. należy dokonać listownie, pocztą elektroniczną, lub osobiście zgłoszenia które
powinno zawierać:
 imię i nazwisko kandydata do tytułu;
 krótką charakterystykę kandydata;
 opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz mikołowskiego środowiska;
 szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (działania podjęte w danym
roku i latach ubiegłych, w przypadku działalności ciągłej)
 imię, nazwisko, adres oraz krótką charakterystykę osoby bądź instytucji/
organizacji zgłaszającej kandydata do tytułu;

b. listy i kupony konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście w terminie do 23
listopada w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa z dopiskiem „Konkurs o tytuł
Wolontariusz Roku”, listy elektroniczne należy przesyłać na adres ngo@mikolow.eu z
tematem „Wolontariusz Roku”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§4
Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas Gali Wolontariusza do dnia 5.12.2017r.
Uprasza się o poinformowanie nominowanego o Gali w celu potwierdzenia obecności.
Nagrody dla laureatów konkursu „Wolontariusz Roku” zostaną wręczone 5 grudnia.
Ceremonia wręczenia nagród odbywa się podczas obchodów Światowego Dnia
Wolontariusza- 5 grudnia w Miejskim Domu Kultury godz.18:00 .

§5
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Mikołowskie Centrum
Wolontariatu, od decyzji której nie przewiduje się odwołań.
§7
Organizatorzy Konkursu zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach kandydatur
wykorzystane mogą być tylko do celów Konkursu.

