Regulamin Konkursu
„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” 2020
Dział I
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” jest Wrocławskie

Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław, z siedzibą przy
pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław.
2.

Ideą Konkursu jest promowanie wolontariatu we Wrocławiu poprzez wyróżnienie osób,

które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób
potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym,
dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje
pozarządowe, instytucje oraz pracodawców.
3.

Konkurs „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:

indywidualnej oraz grupowej. Kategoria indywidualna obejmuje działania jednego
wolontariusza. Kategoria grupowa obejmuje działania grupy wolontariuszy, składającej się
z min. 3 osób.
4.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które w okresie od 01.01.2020 r. do

31.12.2020 r. w sposób szczególny wyróżniały się swoim zaangażowaniem społecznym
i podejmowały działania we Wrocławiu na rzecz:
a)

innych osób;

b)

organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego;

c)

organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej przez

nie działalności gospodarczej;
d)

wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych;

e)

zwierząt i ochrony środowiska.

Dział II
Przebieg Konkursu
1.

Dyrektor

Wrocławskiego

Centrum

Rozwoju

Społecznego

powołuje

Komitet

Konkursowy.
2.

Członkami Komitetu będą m.in.:

a) reprezentanci organizacji pozarządowych,
b) reprezentanci instytucji publicznych,
c) reprezentanci Rady Miejskiej.
3.

Komitet Konkursowy wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komitetu,

który kieruje pracami Komitetu.
4.

Prace w ramach Konkursu prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz

Harmonogramem, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.

Procedura konkursowa polega na zapoznaniu się i analizie przesłanych do Organizatora

Formularzy zgłoszeniowych.
6.

Członkowie Komitetu wybierają laureata/laureatów konkursu w każdej kategorii

spośród zgłoszonych Kandydatów. Członkowie Komitetu mogą również wskazać osoby lub
grupy do Wyróżnienia.
7.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w terminie i w formule wskazanej przez

Organizatora, w zależności od obowiązujących wytycznych i przepisów dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
Termin

ogłoszenia

wyników

podany

zostanie

przez

Organizatora

na

stronie

www.wolontariat.wroclaw.pl.
8.

Imię, nazwisko, osiągnięcia, wizerunek oraz wypowiedzi laureatów oraz wyróżnionych

Konkursu

umieszczone

www.wcrs.wroclaw.pl,
w

Konkursie

oraz

będą

na

stronach

internetowych

www.wolontariat.wroclaw.pl
w

ramach

promocji

i

w

celu

m.in:

www.wroclaw.pl,

informowania

upowszechniania

Konkursu,

za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
9.

Organizator Konkursu zapewnia warunki niezbędne dla prac Komitetu.

o

udziale
w

tym

Dział III
Warunki uczestnictwa
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie zgodne z warunkami

określonymi w Regulaminie i na przygotowanym przez Organizatora Formularzu
zgłoszeniowym. Organizator daje możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą:
-

formularza

zgłoszeniowego

w

wersji

on-line:

dostępnego

na

stronie

wolontariat.wroclaw.pl;
-

formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, wysłanego na adres: Wrocławskie

Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na
kopercie „Konkurs Wrocławskie Oblicza Wolontariatu – zgłoszenie".
2.

W kategorii indywidualnej i grupowej można nominować osoby pełnoletnie, które

ukończyły 18 rok życia.
3.

Nominacje zgłaszać mogą następujące osoby (zwane dalej Osobami Nominującymi):

a) osoby indywidualne;
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, instytucje, grupy nieformalne, inne;
c) osoby reprezentujące przedsiębiorstwa i firmy, w których działa program wolontariatu
pracowniczego;
d) inne osoby reprezentujące podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy.
4.

Jeden formularz odpowiada jednemu zgłoszeniu, przy czym do Konkursu

w poszczególnych kategoriach nominować można maksymalnie trzech kandydatów/trzy
grupy.
5. Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 11.04.2021 r. (decyduje data wpływu
do siedziby Organizatora).
6. Osoba Nominująca, wypełniając zgłoszenie online zobowiązana jest do:
a. zaakceptowania Regulaminu Konkursu, co jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
warunków przewidzianych w Regulaminie;
b. zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO stanowiącą Załącznik nr 2;
c. dołączenia do formularza on-line pliku ze skanem podpisanego przez kandydata
Oświadczenia Kandydata, stanowiącego Załącznik nr 4.

7. Osoba Nominująca, wypełniając zgłoszenie w wersji papierowej zobowiązana jest
do

dostarczenia

formularza

zgłoszeniowego

przygotowanego

przez

Organizatora

stanowiącego Załącznik nr 5a i/lub Załącznik nr 5b do Regulaminu wraz załącznikami
nr 2, 3, 4. Złożony Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny, tj. zawierać wszystkie
wymagane informacje oraz podpisy pod oświadczeniami zawartymi w formularzu.
5.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 11.04.2021 r. (decyduje data wpływu

do siedziby Organizatora):
a) osobiście w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00-15.00 (wrzutnia przy wejściu do budynku od strony ul. Janickiego);
b) lub przesłać na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6,
50-159 Wrocław, z dopiskiem „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu - zgłoszenie”.
Dział IV
Ochrona danych osobowych
1.

Administratorem danych osobowych

przetwarzanych w ramach przeprowadzenia

Konkursu jest Organizator – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą przy
pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław, reprezentowane przez Dyrektora.
2.

Każda osoba, przystępując do Konkursu, jest zobowiązana do ustosunkowania się

do oświadczeń znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym, a także do zapoznania się
z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3.

Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 oraz ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W szczególnych przypadkach
osób, które nie ukończyły 18 lat, zgodę na udział w Konkursie wyraża opiekun prawny
oznaczonej osoby. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnik poda dane
osobowe nieaktualne, niekompletne, jak i niepoprawne. W przypadku gdy jakikolwiek
podmiot trzeci zwróci się z roszczeniem do Organizatora w związku z podaniem przez
uczestnika nieprawidłowych danych, przez co należy rozumieć podanie nieprawdziwych,
niezgodnych z jego tożsamością, nieaktualnych, niekompletnych czy niepoprawnych
danych uczestnik, który wpisał wskazane dane, jest zobowiązany do wyjaśnienia
powstałego

stanu

faktycznego,

jak

również

pokrycia

należnych

odszkodowań

i zadośćuczynień.
4.

Każdy członek Komitetu Konkursu zostaje upoważniony do przetwarzania danych

osobowych.

Dział V
Nagrody
1.

Nagrodą dla laureata/laureatów w kategorii indywidualnej jest przyznanie tytułu

„Wrocławski Wolontariusz Roku”.
2.

Nagrodą dla laureata/laureatów w kategorii grupowej jest przyznanie tytułu

„Wrocławska Wolontaryjna Grupa Roku”.
3.

Komitet Konkursu może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii, a także

w szczególnych przypadkach nie przyznać tytułu w danej kategorii.
4.

Komitet zastrzega sobie również prawo do nadania nagrody/nagród specjalnych,

w przypadku gdy uzna, że dana kandydatura wymaga dodatkowego wyróżnienia.

Dział VI
Postanowienia końcowe
1.

Przed dostarczeniem Formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się i zaakceptować

Regulamin Konkursu.
2.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 11.04.2021 r. o godz. 23.59 (decyduje data

wpłynięcia wniosku).
3.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą

rozpatrywane.
4.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.

5.

W szczególnych sytuacjach, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu

i zaproszenia Osoby Nominującej i Kandydata do siedziby Organizatora Konkursu celem
wyjaśnienia informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Konkursu bez podania

przyczyny.
7.

W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję

podejmuje Organizator Konkursu.
8.

Szczegółowych informacji na temat organizacji oraz przebiegu Konkursu udzielają

pracownicy Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (zespół ds. wolontariatu), od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 71 77 24 991.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Harmonogram IV edycji Konkursu
“Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” 2020

TERMIN

15 marca 2021 r.

DZIAŁANIE

Ogłoszenie

IV

edycji

Konkursu

“Wrocławskie

Oblicza

Wolontariatu”.

15 marca-

Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora.

11 kwietnia 2021 r.

11 kwietnia-

Analiza

przesłanych

do

Organizatora

Formularzy

15 maja 2021 r.

zgłoszeniowych oraz wybór Laureatów i Wyróżnionych przez
Jury Konkursu.

maj - czerwiec 2021 r.

Ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu “Wrocławskie Oblicza
Wolontariatu”.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Klauzula informacyjna
1. Administrator danych
Administratorem

Twoich

danych

osobowych

jest

Wrocławskie

Centrum

Rozwoju

Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować
w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl,
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
2.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz
korzystania

z

przysługujących

Ci

praw

związanych

z

przetwarzaniem

danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl.
3.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu
„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”, a także w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas procedowania Konkursu oraz wypełniania
obowiązków z nim związanych, a także po zakończeniu ww. działań do celów
rozliczeniowych i archiwizacyjnych.

5.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:
-

Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom
państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
-

Podmiotom wykonującym czynności na zlecenie lub polecenie administratora,

-

W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

7.

•

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

•

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

•

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

•

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

•

prawo do przenoszenia danych.
Prawo do wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE OSOBY NOMINUJĄCEJ

Ja niżej podpisany .................................................... (imię i nazwisko), oświadczam
że:
□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO (Załącznik nr 2) oraz Regulaminem
Konkursu, spełniam jego wymagania oraz akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu.

................................................................
data i czytelny podpis Osoby Nominującej

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/REPREZENTANTA NOMINOWANEJ GRUPY

Ja niżej podpisany .................................................... (imię i nazwisko), oświadczam
że:
□ Zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną RODO (Załącznik nr 2) oraz Regulaminem
Konkursu, spełniam jego wymagania oraz akceptuję wszystkie warunki przewidziane
w Regulaminie Konkursu.
□ Oświadczam, wyrażam zgodę na rejestrowanie i utrwalanie mojego wizerunku podczas
uczestnictwa

w

Konkursie.

W

związku

z

powyższym

udzielam

nieodwołalnego

i nieodpłatnego oraz nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć i nagrań mojego wizerunku bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
i nagrań, za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z niekomercyjną
działalnością prowadzoną przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w związku
z

realizacją

Konkursu

„Wrocławskie

Oblicza

Wolontariatu”

oraz

wykorzystanie

w opracowaniu materiałów promocyjnych wydarzenia, włącznie z umieszczeniem na
stronach internetowych oraz portalach społecznościowych wskazanych w Regulaminie
Konkursu.

................................................................
data i czytelny podpis Kandydata/Reprezentanta Grupy

ZAŁĄCZNIK NR 5a

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – INDYWIDUALNY
DO IV EDYCJI KONKURSU „WROCŁAWSKIE OBLICZA WOLONTARIATU”
2020

Dane zawarte w formularzu pozwolą na poznanie kandydatów oraz ich dokonań. Bardzo prosimy
o właściwe przygotowanie danych zawartych w formularzu w szczególności

opisu aktywności

i dokonań wolontariuszy. W niniejszej edycji z uwagi na uwarunkowania pandemiczne nie mamy
możliwości prowadzenia osobistych spotkań, które pozwoliłyby na zgłębienie informacji.

Dlatego

formularz wypełniony przez Państwa jest kluczowym źródłem informacji o wolontariuszach.
Z góry dziękujemy!

PROSIMY O ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY
(ułatwi to pracę Komitetowi Konkursowemu, który dokonuje analizy wniosku)

DANE KANDYDATA
Imię/imiona
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
DANE OSOBY NOMINUJĄCEJ
Imię
Nazwisko
Instytucja/organizacja
Adres instytucji/organizacji
Adres e-mail Nominującego

Telefon

OPIS DOKONAŃ KANDYDATA
- wypełnia osoba nominująca
- brane będą pod uwagę jedynie działania w roku 2020
- minimum 2000 znaków ze spacjami

................................................................
data i czytelny podpis Osoby Nominującej

ZAŁĄCZNIK NR 5B

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – GRUPOWY
DO IV EDYCJI KONKURSU „WROCŁAWSKIE OBLICZA WOLONTARIATU”
2020

Dane zawarte w formularzu pozwolą na poznanie kandydatów oraz ich dokonań. Bardzo prosimy
o właściwe przygotowanie danych zawartych w formularzu w szczególności

opisu aktywności

i dokonań wolontariuszy. W niniejszej edycji z uwagi na uwarunkowania pandemiczne nie mamy
możliwości prowadzenia osobistych spotkań, które pozwoliłyby na zgłębienie informacji.

Dlatego

formularz wypełniony przez Państwa jest kluczowym źródłem informacji o wolontariuszach.
Z góry dziękujemy!

PROSIMY O ELEKTRONICZNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH WIERSZY
(ułatwi to pracę Komitetowi Konkursowemu, który dokonuje analizy wniosku)

DANE NOMINOWANEJ GRUPY
Nazwa grupy
Liczba aktywnych członków
grupy
Dane reprezentanta grupy:
Imię i nazwisko reprezentanta
grupy:

Telefon:

Adres e-mail:

DANE OSOBY NOMINUJĄCEJ
Imię
Nazwisko
Instytucja/organizacja
Adres instytucji/organizacji
Adres e-mail Nominującego

Telefon

OPIS DOKONAŃ GRUPY
- wypełnia osoba nominująca grupę
- brane będą pod uwagę jedynie działania w roku 2020
- minimum 2000 znaków ze spacjami

..................................................................
data i czytelny podpis Osoby Nominującej

