
 

Regulamin konkursu 

„Czas na wolontariat!” 

I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie we współpracy                    

z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wolontariatu i zachęcenie organizacji i placówek publicznych                  

do korzystania z pomocy wolontariuszy 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

II. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa w okresie od 23 lutego 2015 r. do 25 maja 2015 r. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Udział w konkursie mogą wziąć podmioty, uprawnione do korzystania ze świadczeń wolontariuszy 

określone w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

 

IV. Zasady udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie w serwisie www.mojwolontariat.pl nowej lub 

przedłużenie istniejącej już oferty pracy dla wolontariusza, przez podmiot określony w pkt. III.  

2. Okres ważności, a tym samym publikacji ofert w serwisie www.mojwolontariat.pl  trwać musi  min. do dnia 

25 maja 2015 r. nie krócej jednak niż 14 dni. 

3. Jeżeli oferta zamieszczona w serwisie po dniu rozpoczęcia konkursu, zostanie wybrana i wykorzystana przez 

wolontariuszy przed 25 maja 2015 r. , a tym samym zostanie zdjęta z serwisu, będzie ona traktowana jak 

oferta spełniająca warunki konkursu i podlegać będzie ocenie. Warunkiem oceny takiej oferty, będzie 

udokumentowanie zawarcia porozumienia z wolontariuszem. 

4. Podmiot, który zamieścił ofertę w serwisie zobowiązuje się do aktywnego korzystania z serwisu,                        

a w szczególności do odpowiedzi na pytania dotyczące oferty  ze strony wolontariuszy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. 

5. Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie, może zamieszczać i przedłużać dowolną liczbę ofert         

z zachowaniem warunków określonych powyżej. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Spośród zamieszczonych w serwisie ofert pracy dla wolontariuszy, z zachowaniem warunków  określonych     

w pkt. IV, organizatorzy wybiorą oferty, które uznane zostaną za najstaranniej przygotowane tzn. w sposób 

wyczerpujący i zachęcający dla wolontariuszy zaoferowane im będzie świadczenie wolontariatu.   

2. Spośród ofert, o których mowa powyżej, wybrane zostaną dwie, których autorzy (podmioty, o których 

mowa w pkt. III) zostaną laureatami Konkursu. 

3. W celu wyboru laureatów, organizatorzy powołają Kapitułę konkursu. Skład Kapituły,  termin jej 

posiedzenia zostaną opublikowane w serwisie www.mojwolontariat.pl oraz 

www.wolontariat.org.pl/konkurs   

4. Do dnia 15 czerwca 2015 r. wyniki konkursu opublikowane zostaną w serwisie www.mojwolontariat.pl oraz 

www.wolontariat.org.pl/konkurs ,a ponadto jego laureaci zostaną przez organizatorów poinformowani          

o przyznaniu im nagród. 

5. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich placówek i ofert prac dla wolontariuszy do wiadomości 

publicznej. 

 



 

 

 

 

VI. Nagrody w konkursie 

1. Laureaci Konkursu otrzymają dwie równorzędne nagrody: tablet MODECOM FREETAB 1035 dla każdego 

laureata. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez laureata wskazanego przez Kapitułę, tytuł Laureata 

Konkursu   i nagroda zostaną przyznane kolejnemu podmiotowi, który zdobył najwyższe uznanie w oczach 

Kapituły, lecz nie został wskazany jako jeden z dwóch Laureatów Konkursu.  

3. Warunki przekazania i przyjęcia nagród podlegają obowiązującemu w tym zakresie prawu polskiemu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Stowarzyszenie 

Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym 

okresie jego trwania, nie później jednak niż do dnia 15 maja 2015 r. 

3. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu informować 

będzie na bieżąco w serwisie www.mojwolontariat.pl oraz www.wolontariat.org.pl/konkurs  .  W przypadku 

gdy uczestnicy Konkursu nie zgadzają się ze zmianami w regulaminie, mają prawo wycofać swoją ofertę           

z Konkursu najpóźniej w dniu jego zakończenia. 

 

Biuro Konkursu  

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa 

tel. (22) 635 27 73;  

e-mail: konkurs@mojwolontariat.pl 

 

www.mojwolontariat.pl 

www.wolontariat.org.pl/konkurs  

 

 

 

 

 

 


