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REGULAMIN KONKURSU 

„BYDGOSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2021” 

 

 

§1. CELE KONKURSU 

 

 Cele konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku” to przede wszystkim: 

1. promowanie działań wolontariackich; 

2. kształtowanie postawy prospołecznej i obywatelskiej; 

3. zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat możliwości świadczenia pracy 

o charakterze wolontariackim; 

4. uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób podejmujących aktywność 

wolontariacką na terenie Miasta Bydgoszczy i na rzecz mieszkańców Miasta. 

 

§2. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku” jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU 

 

W konkursie mogą wziąć udział wolontariusze: dzieci, młodzież i dorośli działający na 

terenie Miasta Bydgoszczy zrzeszeni w organizacji pozarządowej / placówce / instytucji. 

 

§4. KAPITUŁA KONKURSOWA 

 

1. Kapituła konkursowa jest powoływana przez Organizatora konkursu. 

2. Kapituła konkursowa składa się z członków będących przedstawicielami: 

 Urzędu Miasta Bydgoszczy-Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu, 

 Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydziału Edukacji i Sportu, 

 Rady Miasta Bydgoszczy, 

 Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, 

3. Przewodniczącego kapituły konkursowej oraz zastępcę przewodniczącego wybiera 

kapituła, spośród jej członków, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
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Przewodniczący kieruje pracami kapituły konkursowej w trybie online, dbając o 

realizację założeń konkursu.  

4. Zmiany w składzie kapituły konkursowej mogą być dokonywane w każdym czasie,  

w trybie określonym w ust. 1,3 i 4. 

5. Obsługę prac kapituły konkursowej zapewnia Organizator konkursu. 

6. Posiedzenia kapituły konkursowej mają charakter niejawny. 

7. Za udział w pracach kapituły konkursowej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

8. Członkowie kapituły są zobowiązani do: 

 zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac 

kapituły konkursu osobom trzecim; 

 wyłączenia się z oceny wniosku zgłoszeniowego w sytuacji, w której może zaistnieć 

konflikt interesów pomiędzy oceniającym a uczestnikiem konkursu. 

 Z prac kapituły sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

kapituły konkursowej, uczestniczący w tych pracach. 

 

§5. ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu. 

2. Termin ogłoszenia wyników konkursu przypada w grudniu podczas uroczystej gali  

z okazji obchodów Dnia Wolontariusza. 

3. Do konkursu wolontariusza zgłasza organizacja/placówka/instytucja, w której jest 

zrzeszony lub z którą współpracuje. Organizacja/placówka/instytucja ta przedstawia 

opis działań wolontariusza, jego dane osobowe oraz rekomendację osoby zgłaszającej 

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do Regulaminu konkursu. 

4. Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu konkursu można pobrać ze strony 

internetowej www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat . 

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby sprawujące mandat radnego Rady Miasta 

Bydgoszczy w związku z prowadzoną działalnością na rzecz dobra wspólnego. 

Porównywanie tych osób z osobami, których taka powinność nie obciąża, zaburza 

adekwatność ocen dokonywanych w ramach konkursu. 

6. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: 

 Wolontariat dziecięcy - do 14 r. ż., 

 Wolontariat młodzieżowy - od 15 r. ż. do 25 r. ż., 

 Wolontariat dorosły - osoby, które ukończyły 25 r. ż., 

 wolontariat w zakresie przeciwdziałania skutkom- COVID 19. 

http://www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat
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 Opiekun wolontariatu, 

7. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontariacką mogą 

wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.  

8. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie w określonym przez Organizatora 

konkursu terminie na adres e-mail: wolontariat@um.bydgoszcz.pl, w temacie wpisując 

„BYDGOSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2021”: 

 wypełnionego formularza zgłoszeniowego w wersji edytowalnej word (zgodnie  

z załącznikiem nr 1 lub/i nr 2); 

 podpisane i zeskanowane potwierdzenie zgłoszenia kandydata/ów (zgodnie  

z załącznikiem nr 1 lub/i nr 2 – strony 4 oraz 5 – do Regulaminu konkursu; 

9. O zachowaniu terminu złożenia wniosku kandydata decyduje data wpływu zgłoszenia 

do Organizatora konkursu. 

10. Zgłaszać można maksymalnie 8 osób z jednej organizacji/placówki/instytucji  

(po 2 kandydatów z każdej kategorii konkursowej). Dla każdego kandydata należy 

wypełnić osobny arkusz zgłoszeniowy. 

11. Wnioski złożone z naruszeniem zasad i terminu złożenia nie podlegają procedurze 

konkursowej. 

12. Jako załączniki można dołączyć do arkusza zgłoszeniowego kopie (skany) dyplomów 

poświadczone za zgodność z oryginałem, opinie, zdjęcia, informacje prasowe i inne 

dokumenty poświadczające działalność wolontariusza itp. 

13. Informacja o ogłoszeniu konkursu oraz wyniki konkursu udostępniane są na stronie 

www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat . 

 

§6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

 

1. Organizator konkursu dokonuje formalnej oceny zgłoszeń, które wpłynęły  

i przekazuje członkom kapituły konkursowej wnioski zgłoszeniowe spełniające wymogi 

formalne, w celu dokonania przez nich oceny merytorycznej. 

2. Kapituła konkursowa, oceniając złożone wnioski kandydatów, bierze pod uwagę,  

w szczególności: 

1)  staż pracy wolontariackiej; 

2) częstotliwość, systematyczność i ciągłość podejmowanych działań; 

3) propagowanie idei wolontariatu oraz postawy prospołecznej w placówce/instytucji 

oraz poza nią; 

4) osobistą pracę nad podniesieniem swoich kompetencji i umiejętności; 

mailto:wolontariat@um.bydgoszcz.pl
http://www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat
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5) rodzaj wykonywanej pracy wolontariackiej w stosunku do wieku wolontariusza; 

6) rola wolontariusza w realizacji zadań (wykonawca/inicjator); 

7) wyjątkowe osiągnięcia w pracy wolontariackiej; 

8) innowacyjność podejmowanych działań; 

9) podjęcie działań, których odbiorcą jest wąski i często pomijany krąg 

odbiorców/działania rzadko podejmowane w zakresie wolontariatu; 

3. Na podstawie analizy dokonań uczestników konkursu, członkowie kapituły konkursowej 

wybierają po 1 kandydacie w każdej kategorii, wyłaniając w ten sposób laureatów 

konkursu. Kapituła ma również możliwość przyznania wyróżnień. 

4. Decyzję o wyborze laureatów konkursu kapituła podejmuje zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego kapituły 

konkursowej. 

5. Uzyskanie przez zgłoszonego kandydata tytułu laureata lub wyróżnionego  

w konkursie nie wiąże się z otrzymaniem gratyfikacji finansowej. 

6. Kandydaci, którzy uzyskają tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursie są zobowiązani 

do przygotowania prezentacji swoich działań wolontariackich w dowolnej formie  

i przedstawienia jej podczas gali finałowej Konkursu. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator konkursu w razie zaistnienia takiej potrzeby, podejmuje decyzje we 

wszystkich innych kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu: 

Załącznik nr 1 

Arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2021”- kategoria 

wolontariat dziecięcy/młodzieżowy/dorosły/wolontariat- COVID19 

Załącznik nr 2 

Arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2021”- kategoria 

opiekun wolontariatu 


