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REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ 

„Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” edycja za rok 2022 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

(ESWIP).  

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze 

środków Powiatu Iławskiego. 

ADRESACI KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, 

które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność 

wolontarystyczną. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 21 października 2022 r.  

Decyduje data wpływy zgłoszenia do Organizatora konkursu. 

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:  

a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,  

b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,  

c) konsekwentnie – często/systematycznie pomaga potrzebującym,  

d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,  

e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw 

lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,  

f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności 

wolontarystycznej. 
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Każda organizacja może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wolontariuszy – bez względu na 

to, czy zgłasza samodzielnie, czy wspólnie z inną organizacją zgłaszającą. 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie/ osobiście do Inkubatora 

Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie, ul. Wiejska 2D, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną 

na adres: ips.ilawa (at)eswip.pl. 

W przypadku przesyłania dokumentacji pocztą, korespondencję należy kierować na adres:  

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie, ul. Wiejska 2D, 14-200 Iława,  

na kopercie należy dodać: „Konkurs - Najaktywniejszy Wolontariusza Powiatu Iławskiego”. 

 

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu), 

powinien on zostać wypełniony w języku polskim, na maszynie lub komputerowo.  

Do formularza należy załączyć kopię porozumienia wolontarystycznego lub oświadczenie  

o wykonywaniu pracy. 

Zgłaszać można dwóch kandydatów. Dla każdego kandydata wypełnia się jeden formularz. 

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy 

samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują 

program wolontariatu pracowniczego. 

Warunkiem przyjęcia formularza jest podpisanie przez osobę zgłaszaną zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących. 

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU  

Organizator wyłoni trzech laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez 

Organizatora. 

Ocenie formularzy kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, 

innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. 

1. O przyznaniu tytułu decyduje Komisja powołana przez Organizatora.  

2. Komisja liczy od 4 do 6 osób i składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i/lub 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu iławskiego 

zaproszonych przez Organizatora. Komisja pracuje nieodpłatnie. 
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3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Do dnia 26 października 2022 r. zostaną wyłonieni laureaci.  

Zwycięzcy zostaną poinformowani o terminie i miejscu przekazania nagrody telefonicznie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W ewentualnych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Elbląskiego 

Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONKURSU 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych we wnioskach zgłoszeniowych oraz 

załączanych do nich dokumentach, zdjęciach i innych materiałach, jest Elbląskie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca celów i środków przetwarzania danych osobowych  

w ramach Konkursu, zawarta w załączniku nr 2 do Regulaminu, stanowi integralną część 

niniejszego regulaminu. 

3. W przypadku zgłoszenia do konkursu, niezbędne jest podpisanie przez osoby 

reprezentujące ten podmiot oświadczenia o spełnieniu obowiązków wynikających  

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Załączniki:  

1. Wzór formularza zgłoszeniowego. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 


