REGULAMIN KONKURSU
Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego „EDMUND 2019”
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Organizator - Organizatorem konkursu jest Powiat Gostyński, z siedzibą w Gostyniu
(63-800) przy ul. Wrocławskiej 256,
3. Konkurs – opisany w Regulaminie konkurs przeprowadzony przez Organizatora w
komunikacji elektronicznej poprzez przesyłanie zgłoszeń na stronę internetową
www.powiat.gostyn.pl oraz przekazywanie zgłoszeń do siedziby organizatora,
4. Zgłaszający – osoba fizyczna, organizacja, instytucja biorąca udział w Konkursie
poprzez wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w szczególności
dokonująca Zgłoszenia do Konkursu,
5. Wolontariusz – osoba (lub osoby), której sylwetka i działania zostały opisane przez
Zgłaszającego i która została zgłoszona do Konkursu,
6. Statuetka – wygrana obejmująca świadczenie niepieniężne, jakie Organizator wydaje
finalistom Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie,
7. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do
zidentyfikowania Zgłaszającego oraz Wolontariusza, takie jak: imię, i nazwisko, adres
zamieszkania, numery kontaktowe,
8. Aplikacja –formularz elektroniczny lub zgłoszenie w wersji papierowej, zamieszczony
na internetowej stronie konkursowej

www.powiat.gostyn.pl, służący do rejestracji

Zgłaszającego i umożliwiający dokonanie zgłoszenia,
9. Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w konkursie poprzez Aplikację według zasad
określonych w Regulaminie.
§2
ZGŁASZAJĄCY
1. W Konkursie może wziąć udział Zgłaszający, który jest osobą fizyczną, pełnoletnią,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniającą wszystkie
warunki Regulaminu. Zgłoszenia dokonać może także przedstawiciel organizacji
pozarządowej lub instytucji, a także przedstawiciel podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3
PRZEBIEG KONKURSU
1. Celem konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego „Edmund 2019” jest
promocja

działań

społecznych

podejmowanych

przez

mieszkańców

powiatu

gostyńskiego, którzy swoją postawą przywołują wspomnienie błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego, człowieka Kościoła, który inicjował i prowadził działalność
pomocową

i

charytatywną,

a

najważniejsze

w

jego

życiu

były

wartości

chrześcijańskie. Podejmował także działania na rzecz wzmocnienia polskości
i ocalenia tradycji narodowej oraz gromadził skarby kultury ludowej. Te działania
doskonale wpisują się w idee współczesnego wolontariatu.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 30.10.2019 r. do 18.11.2019 r.
przesłać zgłoszenie poprzez Formularz dostępny na konkursowej stronie internetowej
www.powiat.gostyn.pl.
3. Zgłaszający przedstawiają zgłoszenia w pięciu kategoriach zdefiniowanych przez
Organizatora (patrz pkt. a.- e. poniżej). Do Zgłaszającego należy decyzja, do której
kategorii chce przypisać zgłoszenie. W konkursie Organizator przewiduje cztery
kategorie:
a. Wolontariat indywidualny: Zgłoszenie musi przedstawiać wyjątkową postawę
danej osoby pełnoletniej. Wolontariusz musi się wykazać np. wyjątkową odwagą,
inicjatywą, aktywnością w realizacji działań społecznych.
b. Wolontariat grupowy: Dotyczy działań podejmowanych przez grupę osób
wzajemnie uzupełniających
społecznych.

Wolontariusze

się i
muszą

dbających o
posiadać

ciągłość wykonywania

doświadczenie

i

prac

umiejętności

organizacyjne w planowaniu formy zaangażowania w realizację działań społecznych.
c. Wolontariat młodzieżowy: Zgłoszenie dotyczyć będą działań podejmowanych z
własnej inicjatywy przez osoby uczące się, niepełnoletnie, a charakteryzujących się
wyjątkową postawą danej osoby, która wykracza poza przyjęte normy wzajemnej
życzliwości i pomocy. Wolontariusz musi się wykazać wyjątkową odwagą, inicjatywą,
aktywnością w realizacji działań społecznych.
d. Biznes społecznie odpowiedzialny: Kategoria, do której można zgłosić podmiot
prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie wspierający działalność
społeczną w środowisku lokalnym. Biznes w swym działaniu nie kieruje się tylko
chęcią wypracowania zysku, ale posiada misję społeczną, którą

realizuje

współpracując z III sektorem.
e. Wydarzenie roku: Celem zgłoszenia w tej kategorii jest uhonorowanie
organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć minionego

roku promujących walory i zasoby powiatu gostyńskiego zarówno w kraju jak i za
granicą.
4. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać poprzez konkursową stronę internetową
www.powiat.gostyn.pl. Aby wziąć udział w Konkursie Zgłaszający zobowiązany jest
podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer
telefonu, podać dane osobowe Wolontariusza, imię i nazwisko oraz numer telefonu.
5. Organizator nie wymaga podania żadnych danych osób trzecich i w związku z tym nie
ponosi odpowiedzialności za ich podanie.
6. Zgłaszający nie może zgłosić samego siebie do Konkursu.
7. Czas trwania konkursu i etapy głosowania:
a. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.10.2019 r. i kończy w dniu 4.12.2019 r.,
podczas Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego „Edmund 2019” .
b. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I - zgłoszenia Uczestników do Konkursu - rozpoczyna się w dniu 30.10.2019 r.
i trwa do dnia 18.11.2019 r.
Etap II – obrady Jury i wyłonienie 5 finalistów – obrady Jury odbędą się w dniu
25.11.2019 r. Ogłoszenie 5 finalistów będzie miało miejsce dnia 4.12.2019 r. podczas
Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego „Edmund 2019”
8. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń:
a. Ważne będą Zgłoszenia nadesłane poprzez stronę www.powiat.gostyn.pl w
terminie od dnia 30.10.2019 r. do 18.11.2019 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia z Konkursu w każdym
momencie jego trwania, opisów nieprawdziwych, bądź takich które nie zostaną
pozytywnie przez Organizatorów zweryfikowane. W szczególności Organizatorzy
mają prawo odmówić przyjęcia do Konkursu Zgłoszenia lub usunąć je z Konkursu
w sytuacji, w której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich, dobre
obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie
obowiązującym prawem.
9. Wyłonienie 5 finalistów
Wyłonienie Finalistów następuje w drodze decyzji Jury. Skład Jury, nie mniej niż 6
osób, powołuje Starosta Gostyński. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury
wybierze 5 laureatów.
10. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 4.12.2019 r. podczas Gali Wolontariusz Roku
Powiatu Gostyńskiego „Edmund 2019”.

§4
NAGRODY
W konkursie przyznane zostanie pięć statuetek, po jednej dla laureata danej kategorii.
§5
DANE OSOBOWE
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Gostyński.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl. Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z realizacją celu jakim jest wyłonienie laureatów konkursu Wolontariusz roku „Edmund
2019”
4. Dostęp

do

danych

osobowych

posiadają

upoważnieni

pracownicy,

podmioty

upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje
Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie
wymaganym

przez

Administratora

Wolontariusz Roku „Edmund 2019”.

może

skutkować

wykluczeniem

z

konkursu

§6
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego albo Wolontariusza zasad określonych
w Regulaminie, Zgłaszający albo Wolontariusz może zostać wykluczony z dalszego
uczestniczenia w Konkursie. W przypadku Wolontariusza wykluczenie z dalszego
Uczestnictwa w Konkursie oznaczać będzie również pozbawienie prawa do statuetki.
2. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie i pozbawienie prawa do statuetki ma
miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Zgłaszający albo Wolontariusz
nie spełnia warunków określonych w §2 Regulaminu.
§7
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursów sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez
Organizatora.

