
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego

nr 

REGULAMIN KONKURSU 
„ŚLĄSKIE ORŁY WOLONTARIATU 

- WOLONTARIUSZ ROKU 2021”

§ 1
Przedmiot Konkursu

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  „ŚLĄSKIE  ORŁY
WOLONTARIATU – WOLONTARIUSZ ROKU 2021”  (zwanym dalej  Konkursem) i  zasady
jego przeprowadzenia.

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór Wolontariuszy Roku Województwa Śląskiego.

§ 2
Misja Konkursu

1. Celem Organizatora Konkursu jest:
1) promowanie postaw społecznych,
2) ukazanie różnorodności wolontariatu,
3) podkreślenie dokonań wolontariuszy,
4) docenienie wolontariuszy,
5) zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełnią wolontariusze wspierając organizacje pozarządowe i

instytucje publiczne,
6) szerzenie idei wolontariatu.

2. Organizator, poprzez organizację Konkursu stawia przed sobą także zadanie w postaci 
zachęcenia jak największej liczby osób do czynnego uczestniczenia w wolontariacie.

§ 3
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Śląskie.
2. Za przebieg merytoryczny odpowiada Departament Promocji i Projektów Społecznych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
email: promocja@slaskie.pl
tel: 32 77 40 062

§ 4
Odbiorcy 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 ruch wolontarystyczny w 
województwie śląskim.
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§ 5
Zasady udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału  w  Konkursie  jest  wypełnienie  i  wysłanie  do  Organizatora  formularza
zgłoszeniowego do dnia 5 grudnia 2021r.

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
slaskieorly.slaskie.pl

3. Zgłoszeni do udziału w Konkursu mogą być:
1) indywidualni wolontariusze,
2) organizacje pożytku publicznego związane z działalnością wolontariatu.

4. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 3 mogą dokonywać:
1) organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z 

wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) bezpośrednio - wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę,
3) osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego,
4) inne  osoby  prawne  i  fizyczne,  które  bezpośrednio  nie  korzystają  ze  wsparcia

wolontariusza/organizacji  pożytku  publicznego,  a  którym  znane  są  dokonania
nominowanego wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego.

5. W przypadku,  o  którym mowa  w  ust.  4  pkt.  2-4  powyżej,  konieczne  jest  potwierdzenie
zgłoszenia przez podmiot,  na rzecz którego wolontariusz prowadzi  działalność opisaną w
zgłoszeniu  lub  pod  opieką  którego  pozostaje  osoba  zgłaszająca  wolontariusza.
Potwierdzenie  następuje  poprzez  wskazanie  w  formularzu  zgłoszeniowym  osoby/osób
uprawnionej/ych  zgodnie  z  przepisami  prawa do  reprezentacji  ww.  podmiotu.  Zgłaszając
kandydaturę  wolontariusza,  zgłaszający  oświadcza,  że  podaje  dane  zgodne  ze  stanem
faktycznym i prawnym.

6. Jeden podmiot może zgłosić po jednej kandydaturze zgodnie z ust. 3. Dla każdej 
kandydatury należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy.

§ 6
Kryteria oceny

1. Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą brane kryteria:
1) zaangażowanie,
2) oddziaływanie,
3) innowacyjność/kreatywność,
4) współpraca.

2. Szczegółowy opis kryteriów oceny kandydata stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.
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§ 7
Procedura wyłonienia laureatów Konkursu

1. Zarząd Województwa Śląskiego wyłania laureatów w terminie  do dnia 15 grudnia 2021r.
w dwóch  kategoriach:  indywidualnej  i  dla  organizacji.  Zarząd  wskazuje  odpowiednio
Wolontariusza Roku oraz II, III miejsce w każdej z kategorii.  Termin wyłonienia laureatów
może  ulec  zmianie  decyzją  Marszałka  Województwa  Śląskiego,  co  zostanie
zakomunikowane  w formie  ogłoszenia  na  stronie  Organizatora  slaskieorly.slaskie.pl i  nie
wymaga zmiany nin. Regulaminu.

2. Organizator  powołuje  Kapitułę  Konkursu,  której  zadaniem  będzie  wybór  kandydatów  na
Wolontariusza Roku oraz II i III miejsca w każdej kategorii. Kapituła Konkursu przedstawia
kandydatury Zarządowi Województwa Śląskiego.

3. Kapituła Konkursu składa się z 5 osób.
4. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały.
5. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą m.in. uznane autorytety w dziedzinie wolontariatu

i działań społecznych, instytucji/organizacji współpracujących z Organizatorem.
6. Uroczysta Gala, na której odbędzie się wręczenie nagród odbędzie się w Międzynarodowy

Dzień  Wolontariatu  –  20  grudnia  2021  roku. Termin  uroczystej  Gali  może ulec  zmianie
decyzją  Marszałka  Województwa  Śląskiego,  co  zostanie  zakomunikowane  w  formie
ogłoszenia  na  stronie  Organizatora  slaskieorly.slaskie.pl i  nie  wymaga  zmiany  nin.
Regulaminu. 

§ 8
Nagrody w konkursie

1. Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy i nagrody.
2. Sylwetki  i  działalność  laureatów  i  osób  wyróżnionych  w  Konkursie  mogą  być

zaprezentowane podczas uroczystości poświęconej Konkursowi, na stronach internetowych i
w mediach społecznościowych Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z przyjęcia przez wolontariusza lauru, nagroda zostanie przyznana
kolejnemu nominowanemu, który zdobył najwyższe uznanie w ocenie Kapituły Konkursu.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

oraz wykorzystanie wizerunku uczestników Konkursu

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w 
Rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE 
L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w 
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W zakresie dostosowania warunków uczestnictwa w Gali rozdania laurów formie stacjonarnej
do obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 podstawą weryfikacji faktu bycia 
zaszczepionym jest zgoda uczestnika wydarzenia.
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4. W czasie Gali rozdania laurów będzie powstawać dokumentacja fotograficzna oraz nagrania 
wideo w celach dokumentacyjnych oraz informacyjnych (w zakresie uczestnictwa w Gali). 

5. Udział w konkursie i Gali oznaczać będzie wyrażenie nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 
i terytorialnie zgody Województwu Śląskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku 
zawartego w ww. materiałach. Rozpowszechnianie będzie miało miejsce w celu 
informowania o działaniach Województwa Śląskiego, za pośrednictwem:

a) stron www: slaskie.pl, ngo.slaskie.pl
b) kanałów społecznościowych Województwa Śląskiego

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  konkursu  oraz  interpretacji  postanowień  Regulaminu  decyzję  podejmuje
Marszałek Województwa Śląskiego.

2. O ewentualnych zmianach w regulaminie Konkursu Organizator będzie informował na 
bieżąco za pośrednictwem strony slaskieorly.slaskie.pl

3. Zgłaszający oraz nominowany mają prawo wycofać swoje zgłoszenie w każdym momencie 
trwania Konkursu, jednakże wycofanie zgłoszenia musi mieć formę pisemną, z 
wcześniejszym powiadomieniem na adres mailowy kancelaria@slaskie.pl. 
Pismo należy kierować na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
z dopiskiem Śląskie Orły Wolontariatu

4. Informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora Konkursu oraz na stronie 
www.

5. Organizator zastrzega, że Gala Konkursu może zostać odwołana z przyczyn niezależnych 
od Organizatora, w tym zaistnienia siły wyższej lub podczas trwającego stanu epidemii.
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