Regulamin konkursu
pn. „Wolontariat – budowanie lokalnej solidarności społecznej”
realizowanego w ramach zadania pn. "Działaj lokalnie
- w Powiecie Płockim" w partnerstwie z Powiatem Płockim

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi
Razem”, adres biura: 09 - 402 Płock, ul. 1 Maja 7C, tel. 24 268-37-74, e-mail:
fundusz@mlodzirazem.pl, www.mlodzirazem.pl w partnerstwie z Powiatem Płockim.
2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Działaj lokalnie - w Powiecie Płockim”
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy indywidualnych i grupowych tj. młodzieży i
dorosłych, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, instytucji, szkół, zakładów pracy,
którzy angażują się społecznie w obszarach życia społecznego: edukacja, pomoc społeczna,
czas wolny i sport, kultura i sztuka, ekologia, zdrowie itd.
4. Do konkursu można zgłaszać inicjatywy podjęte/realizowane w 2018 roku.
5. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu płockiego.
6. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowej www.mlodzirazem.pl.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyróżnienie osób indywidulanych oraz grup podejmujących
wolontarystyczną aktywność na rzecz społeczności lokalnej powiatu płockiego.
§3
Zasady udziału w konkursie – uczestnicy konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 30 października 2018 r. (decyduje
data wpływu do Organizatora) karty zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik do Regulaminu
(Załącznik nr 1 - wolon. indywidualny, Załącznik nr 2 - wolon. grupowy), prezentującego
pracę wolontariusza indywidulanego lub pracę grupy wolontariuszy.
2. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub drogą
mailową na adres organizatora konkursu podany na początku regulaminu.
3. Zgłoszenia może dokonać:
- grupa min. 3 wolontariuszy,
- indywidulany wolontariusz.
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§4
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Spośród zgłoszeń, o których mowa powyżej, wybrani zostaną laureaci w dwóch
kategoriach:
- wolontariat indywidualny – 3 laureatów. Nagroda: ramka cyfrowa
(wykorzystanie wielofunkcyjne: pokaz slajdów, przeglądanie w trybie miniatur,
przeglądanie w trybie pełnoekranowym, zoom, kalendarz, odtwarzacz MP3,
odtwarzacz wideo, timer, zarządzanie plikami).
- wolontariat grupowy – 3 laureatów. Nagroda sprzęt nagłaśniający (wykorzystanie
przez grupę podczas szkoleń, konferencji, imprez plenerowych).
Nagrody w konkursie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. Organizator powoła Kapitułę konkursu, która na podstawie nadesłanych zgłoszeń do dnia

7 listopada 2018 r. wyłoni zwycięzców.
3. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
5. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas Gali
podsumowującej projekt „Działaj Lokalnie w Powiecie Płockim”. O terminie i miejscu
wręczenie nagród laureaci zostaną powiadomieni.

1.
2.
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§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Dane osobowe laureatów i osób biorących w konkursie będą przetwarzane wyłącznie w celu
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagród laureatom.
Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie akceptuje w całości postanowienia regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem, że nie
naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie uczestnicy konkursu
zostaną poinformowani.
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