REGULAMIN
PRZYZNAWANIA TYTUŁU „SPOŁECZNIK ROKU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego, zwany dalej
Organizatorem.

2.

Laureaci Tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” wyłaniani są w drodze
konkursu.

3.

Tytuł „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” przyznawany jest pełnoletniej
osobie fizycznej.

4.

Tytuł „Społecznika Roku” jest tytułem honorowym.

5.

Tytuł „Społecznika Roku” może być nadawany tej samej osobie tylko raz.

6.

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” rozstrzyga powołana
w tym celu Kapituła Konkursu.

7.

Obsługę organizacyjną związaną z organizacją Konkursu zapewnia komórka ds.
organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
§2
Idea Konkursu

1. Celem

Konkursu

jest

uhonorowanie

tytułem

„Społecznik

Roku

Województwa

Opolskiego” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw
prospołecznych.
2. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców
województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób,
swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim długoletnim zaangażowaniem działają na
rzecz

zmiany,

na

której

zyskuje

środowisko

lokalne,

walczą

skutecznie

z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację
oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

§3
Zasady zgłaszania kandydatów
1. Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać:
organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem
dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy
osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji rekomendacji oraz wszystkich
informacji zawartych we wniosku.
3. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:
- czas i zasięg działania (minimum 5 lat działalności społecznej na terenie
województwa opolskiego),
- praca społeczna bez wynagrodzenia,
- zaangażowanie oraz skuteczność działania,
- współpraca i angażowanie innych ludzi,
- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a. pracowników Organizatora,
b. członków Kapituły Konkursu,
c. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
5. Warunkiem

bezwzględnym

skutecznego

zgłoszenia

kandydatki/kandydata

do

Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie
wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych
osobowych kandydatki/kandydata.
§4
Harmonogram Konkursu
1. Wnioski zgłoszeniowe wraz z Regulaminem dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w komórce ds. organizacji
pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
2. Ogłoszenie

o

konkursie

zostanie

umieszczone

na

stronach

internetowych

www.opolskie.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w wybranych mediach regionalnych.

3. Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem na kopercie Konkurs
„Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.
4. Informacje

o

terminie

przyjmowania

zgłoszeń

ogłoszone

będą

na

stronie

www.opolskie.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego

internetowej

Województwa Opolskiego. O zachowaniu terminu decydować będzie data nadania.
Zgłoszenia wraz załącznikami, które wpłyną do Organizatora po terminie nie będą
rozpatrywane.
5. Ocena wniosków zgłoszeniowych (wstępna i ostateczna) nastąpi w ciągu 30 dni od
terminu składania zgłoszeń.
6. Komórka ds. organizacji pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków zgłoszeniowych. W razie
potrzeby uzupełnienia złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie o to poproszony
w ciągu 7 dni.
7. Ostatecznej

oceny

i

wyboru

dokona

Kapituła

Konkursu,

o

której

mowa

w § 5niniejszego Regulaminu.
8. Wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu odbędzie się podczas
corocznego Święta Województwa. O dniu i godzinie w/w spotkania Laureat oraz
osoby wyróżnione zostaną powiadomione z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5
Kapituła Konkursu
1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą,
powołana zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.
2. Kapituła Konkursu liczyć będzie od 5 do 9 osób, a w jej skład wejdą:
a. Przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego; Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego,
b. Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
c. Przedstawiciele mediów,
d. Przedstawiciele Zespołu Roboczego opracowującego założenia Konkursu „Społecznik
Roku Województwa Opolskiego”,
e. Laureaci z poprzednich edycji Konkursu.

3. Członkowie Kapituły wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły.
4. Kapituła realizuje swoje zadania pod warunkiem obecności co najmniej ½ jej składu
osobowego.
5. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
członkowie Kapituły obecni na posiedzeniu.
6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Za pracę w Kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
§6
Nagrody
1. Laureat Konkursu otrzyma tytuł „Społecznika Roku Województwa Opolskiego”,
statuetkę oraz dyplom.
2. Organizator zapewnia również prezentację sylwetki Laureata w wybranych mediach.
3. Dopuszcza się możliwość

nadania więcej niż jednego tytułu „Społecznika Roku”,

a także przyznania wyróżnień w formie dyplomów.
4. Uczestnikom

Konkursu

nie

przysługują

roszczenia

o

wypłatę

pieniężnej

równowartości statuetki.
5. O przyznaniu tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” powiadamia się
pisemnie osobę nagrodzoną.
§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureat Konkursu oraz osoby
wyróżnione spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również
w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów.
2. Organizator

zastrzega,

że

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zdarzenia

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec.
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo
w Konkursie, kandydaci wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora Konkursu, do
przetwarzania ich danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
do konkursu o tytuł „Społecznika Roku Województwa Opolskiego”
w ........ roku

CZĘŚĆ A. Informacje o osobie zgłaszanej do Konkursu

1. Dane kontaktowe kandydatki/kandydata:
Imię:

Nazwisko:

Miejsce zamieszkania (miejscowość):

Adres korespondencyjny:

Telefon:

e-mail:

2. Na czym polega społeczne zaangażowanie kandydatki/kandydata?
Prosimy o krótki opis działalności społecznej, w którą kandydatka/kandydat jest
zaangażowana/y.

3. Od jak dawna kandydatka/kandydat jest zaangażowany w działalność
społeczną?

4. Jakie zmiany zaszły w środowisku lokalnym na skutek działalności
społecznej kandydatki/kandydata? (Jaki problem udało się rozwiązać lub

zminimalizować jego skalę?)

5. Dlaczego działalność społeczna kandydatki/kandydata zasługuje na
wyróżnienie? (szczególne osiągnięcia, wartości jakie propaguje, cechy charakteru,

umiejętność współpracy oraz angażowania innych, itp.).

CZĘŚĆ B. Informacje o osobie odpowiedzialnej za zgłoszenie

Imię:

Nazwisko:

Organizacja/Instytucja/Osoba fizyczna

Telefon:

e-mail:

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101
poz.926, ze zm.) dla celów organizacji konkursu, wyłonienia laureatów konkursu, a także wydania nagród, jak również do opublikowania
tych danych w postaci listy laureatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

..........................................
Czytelny podpis zgłaszającego

POUCZENIE:
1. Wniosek zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie (komputerowo lub pismem
drukowanym) i zgodnie ze stanem faktycznym.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe,
osoba zgłoszona do konkursu zostanie zdyskwalifikowana, o czym Organizator poinformuje
zgłaszającego na piśmie.
2. W przypadku braku miejsca zgłaszający może rozszerzyć pola w opisie treści,
a w przypadku odręcznego wypełniania może dołączyć dodatkową kartkę papieru.
3. Do formularza mogą być dołączone rekomendacje (z wyjątkiem rekomendacji
pochodzących od Organizatora), materiały promocyjne, zdjęcia i inne dokumenty, które
w opinii

zgłaszającego mogłyby

uatrakcyjnić opis

sylwetki kandydatki/kandydata.

Organizator zastrzega sobie, iż załączone dodatkowe materiały nie będą zwracane.
5. Do wniosku składanego przez osobę fizyczną należy dołączyć rekomendacje wystawione
przez organizację pozarządową, instytucję lub nieformalną grupę osób.
4. Do wniosku należy dołączyć podpisane przez kandydatkę/kandydata oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
moich dobrowolnie podanych wyżej wymienionych danych osobowych w związku z
kandydowaniem w Konkursie „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem

zebranych

danych

osobowych

jest

Urząd

Marszałkowski

Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie
z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………………
Czytelny podpis kandydatki/kandydata

