REGULAMIN KONKURSU
„Nowosolskie Kryształy Wolontariatu”
na najlepszą inicjatywę wolontariacką I edycja, 2021 rok

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Organizatorem Konkursu „Nowosolskie Kryształy Wolontariatu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Nowa
Sól – Miasto, zwana dalej „Organizatorem”. Realizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiegow Nowej Soli.
2. Celem Konkursu jest:
1. popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
2. promowanie lokalnych inicjatyw społecznych,
3. promocja kultury pomagania i tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji i instytucji, które zajmują się
wolontariatem,
4. poszerzanie wśród mieszkańców wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
5. promocja „dobrych przykładów” działań wolontariackich,
6. zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne 		
działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.
3. Ocenie w konkursie będzie podlegać działalność zgłoszonych podmiotów i osób fizycznych realizowana od
1 stycznia do 30 listopada 2021 r.
4. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.nowasol.pl, w portalu
społecznościo wym facebook - na fanpage’ach „Na społecznej fali” i „Nowa Sól”, w mediach regionalnych,
a także przesłane drogą mailową do miejskich organizacji pozarządowych, szkół i instytucji.				

§2
1. Zgłoszeni do konkursu mogą zostać:
1. grupy wolontariackie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto,
2. grupy wolontariackie ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto,
3. osoby fizyczne,
4. grupy inicjatywne,
5. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego
i Wolontariacie.
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WARUNKI ZGŁOSZENIA I UDZIAŁU W KONKURSIE

§3
1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się za pomocą Formularza konkursowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenia Kandydatów do konkursu mogą dokonywać:
1. organizacje pozarządowe,
2. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
3. osoby prawne (niewymienione w innych punktach),
4. osoby fizyczne,
5. kościoły i związki wyznaniowe,
6. organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej - zwane dalej Zgłaszającym.
3. Zgłaszający wymieniony w pkt. 2 ust. 1-6 może zgłosić własną kandydaturę do Konkursu.
4. Każdy ze zgłaszających może zgłosić jednego Kandydata.

§4
1. Formularz konkursowy powinien być opatrzony datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem uprawnionych
statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. W przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna
obowiązuje tylko czytelny podpis.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków i/lub dodatkowych
informacji w złożonym Formularzu konkursowym. W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym
w wezwaniu terminie, Formularz Konkursowy nie będzie rozpatrywany.

§5
1. Formularz konkursowy z dopiskiem: Konkurs „Nowosolskie Kryształy Wolontariatu” należy złożyć do dnia
1 grudnia 2021 r. w jednej z dwóch form:
a. w formie papierowej dokumenty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: Konkurs „Kryształy”, w okienku podawczym Urzędu, ul. Piłsudskiego 12,
67-100 Nowa Sól, parter, w godzinach 8.00 – 14.30; O terminowym złożeniu oferty w formie papierowej
decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania
pocztowego);
b. za pomocą emaila, na elektroniczną skrzynkę o adresie cas@nowasol.pl dokumenty w formacie .pdf (skan);
O terminowym złożeniu oferty w przypadku doręczenia na elektroniczną skrzynkę decyduje data jej wpływu
na skrzynkę.
2. Formularze konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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KATEGORIE KONKURSU

§6
1. Każda organizacja może ubiegać się o tytuł Laureata w ramach jednej Kategorii Konkursu, określonej w pkt. 3.
2. Kategoria Konkursu, w której organizacja lub instytucja ubiega się o tytuł Laureata, a także zakres działań
wolontariackich muszą być zgodne z zakresem prowadzonej działalności statutowej, z wyłączeniem działalności
gospodarczej.
3. Ustala się następujące Kategorie Konkursu:
a. SZKOŁY PODSTAWOWE,

d. GRUPY INICJATYWNE,

b. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE,

e. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

c. MIESZKAŃCY (osoby fizyczne),
4. Działania wolontariackie zgłaszone do konkursu powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych,
m.in.:
•

szeroko rozumianej pomocy społecznej,

•

pomocy osobom wykluczonym społecznie, a także osobom z niepełnosprawnościami,

•

wsparcia profilaktyki prozdrowotnej oraz działalności na rzecz ochrony zdrowia i życia,

•

wspierania kultury i sztuki, ochrony dorobku kulturowego, rozwoju tożsamości narodowej oraz
pielęgnowania i podtrzymywania tradycji regionalnej,

•

nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację uczenia się całożyciowego,

•

upowszechniania i wzmacniania postaw obywatelskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,

•

rozpowszechniania i organizacji wolontariatu,

•

rozwoju sektora pozarządowego,

•

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego,

•

rozwoju turystyki,

•

podejmowania inicjatyw proekologicznych, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wsparcia schronisk dla
zwierząt,

•

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

•

podejmowania działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, wynalazczości i techniki,

•

popularyzacji ochrony praw konsumentów,

•

propagowania i rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu,

•

wspierania inicjatyw społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania
zrównoważonego rozwoju,

•

pozytywnego wpływu na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców miasta,

•

inicjowania zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego.

WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU

§7
1. Formularze konkursowe spełniające wymogi formalne zawarte w § 4 pkt. 1 poddane zostaną ocenie przez
Kapitułę Konkursu, która dokona wyboru Laureatów Nagrody w poszczególnych Kategoriach Nagrody.		
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PRACA KAPITUŁY NAGRODY

§8
1. Skład osobowy Kapituły Konkursu zostanie powołany odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowa Sól.
2. Posiedzenia Kapituły Konkursu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego
Zastępca.
3. Kapituła Konkursu wybiera po jednym Laureacie w każdej Kategorii Konkursu.
4. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Kapitułę Konkursu jednego wyróżnienia w każdej Kategorii
Konkursu.
5. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje o rozstrzygnięciu Konkursu na podstawie informacji i danych
znajdujących się w nadesłanych Formularzach konkursowych.
1. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia
– w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu, a w przypadku jego
nieobecności wskazanego wcześniej przez niego Zastępcy.
3. Termin i miejsce wręczenia nagród podaje się na stronie internetowej www.nowasol.pl oraz profilach
społecznościowych @Nowa Sól i @ Na społecznej fali.
4. Ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie
się 10 grudnia 2021 r.
5. W przypadku pojawienia się okoliczności, uniemożliwiających organizację gali, o której mowa w § 8 pkt.
8 Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych w tym zakresie,
w szczególności przeprowadzenia innej formy wręczenia nagród.
6. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.

§9
6. Ustala się następujące kryteria oceny przez Kapitułę Konkursu:
1. ocena działalności organizacji w roku 2021:
b. zaangażowanie,
c. partnerstwo,
d. liczba i charakter realizowanych projektów/działań (w tym zasięg terytorialny, liczba beneficjentów objętych
wsparciem, celowość realizacji projektu),
e. społeczne znaczenie realizowanych projektów/działań,
f. współpraca z wolontariuszami,
g. uzyskane rekomendacje,
h. skuteczność,
i. innowacyjność.
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NAGRODY

§ 10
1. Wyróżniony w danej Kategorii Konkursu otrzyma dyplom, który zapewni Organizator Konkursu.
2. Laureat w danej Kategorii Konkursu otrzyma dyplom oraz statuetkę, które zapewni Organizator Konkursu,
a także nagrodę finansową w postaci bonu bądź nagrodę rzeczową.

§ 11
1. Laureaci Konkursu nabędą prawo do posługiwania się w ramach swoich działań promocyjnych tytułem Laureat
Konkursu „Nowosolskie Kryształy Wolontariatu” dla najlepszej inicjatywy wolontariackiej, rok 2021.
2. Działalność Laureatów oraz organizacji wyróżnionych zostanie zaprezentowana na stronach internetowych oraz
profilach na portalach społecznościowych Organizatora.							

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 12
3. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, niezbędne jest:
1. zapoznanie się przez tę osobę z klauzulą informacyjną zawierającą informacje podawane w przypadku
zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwanego
RODO;
2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nowa Sól – Miasto, ul. Piłsudskiego
12, 67-100 Nowa Sól. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych została zawarta w Formularzu
konkursowym.
4. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

POZOSTAŁE REGULACJE

§ 12
1. Złożenie Formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Konkursu.
2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność Organizatora Konkursu i nie przewiduje się ich
zwrotu.
3. Podczas Uroczystej Gali będzie przeprowadzana relacja fotograficzna oraz filmowa w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z Konkursem.
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