
Regulamin II edycji konkursu Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Anioły Wolontariatu Powiatu 

Otwockiego”, który nagradza i wyróżnia wolontariuszy działających na terenie powiatu 

otwockiego.  

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Otwocki, działający poprzez Biuro Kultury i Promocji, 

zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nawiązania współpracy z mecenasami Konkursu, 

zwanymi dalej „Partnerami Wspierającymi”. 

4. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Otwocki. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator oraz Partnerzy. 

 

§ 2. Cele konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. Promowanie idei wolontariatu, poprzez pokazywanie jego znaczenia. 

2. Edukacja mieszkańców poprzez informowanie o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy 

wolontariuszy. 

3. Zachęcenie mieszkańców Powiatu Otwockiego do włączania się w wolontariat. 

4. Propagowanie postaw prospołecznych. 

 

 

§ 3. Adresaci Konkursu 

Konkurs skierowany jest do: 

1. Wolontariuszy działających na terenie Powiatu Otwockiego. 

2. Osób, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy. 

 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni: 

a. Pojedynczy wolontariusze. 

b. Grupy wolontariuszy, w tym szkolne koła wolontariatu. 

2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwany dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką 

może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego na terenie Powiatu Otwockiego. 

3. Kandydatów mogą zgłaszać: 

a. Organizacje tzw. trzeciego sektora. 

b. Instytucje państwowe lub samorządowe. 

c. Grupy samopomocowe. 

d. Osoby fizyczne, które korzystają z pomocy wolontariuszy. 

e. Wolontariusze – możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury. 



 

§ 5. Wymagania formalne 

1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 6 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy 

wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy. 

3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej 

wskazanych form: 

a) elektronicznej–na adres e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl z tematem „Anioły 

Wolontariatu Powiatu Otwockiego” (formularz powinien mieć formę skanu np. w formacie pdf i 

zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot 

zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza); 

b) papierowej – na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. 

Komunardów 10, 05-400 Otwock. Z dopiskiem „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.  

 

§ 6. Harmonogram Konkursu 

1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 16 listopada do 30 listopada 2020 roku – o 

dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 5 grudnia 2020 roku. 

3. Wyniki Konkursu podaje się na stronie internetowej pod adresem: www.powiat-otwocki.pl  

4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali. 

5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości 

na stronie www.powiat-otwocki.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust 4. i wręczenia 

nagród w inny sposób.  

 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Starostę Otwockiego. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: 

a. dwaj przedstawiciele Starosty Otwockiego. 

b. dwaj przedstawiciele organizacji trzeciego sektora Powiatu Otwockiego. 

c. przedstawiciel patrona medialnego konkursu. 

3. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Starostę Otwockiego. 

4. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących 

kategoriach: 

a. wolontariat szkolny 

b. e-wolontariat 

c. wolontariat seniorów 

d. wolontariat w czasie pandemii 

e. wolontariat grupowy 

f. wolontariusz roku 

http://www.powiat-otwocki.pl/
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5. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia. 

6. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku 

braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają 

swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres 

promocja@powiat-otwocki.pl lub wyznaczają osobę, która przedstawi ich ocenę na 

posiedzeniu Kapituły. 

8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki 

przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu.  

9. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie. 

10. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule. 

 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przerwania,  zmiany  lub  przedłużenia  Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi  przysługuje  prawo  unieważnienia  Konkursu  bez  podania  przyczyny  

oraz do niewyłaniania zwycięzcy. 

3. Osoby,  które  nie  spełnią  któregokolwiek  z  wymogów  określonych  w  niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone  

z Konkursu. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych formularzy. 

5. Przekazane na konkurs formularze i zawarte w nich informacje będą umieszczane w 

materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska ich 

kandydata. 

6. Przystąpienie  uczestnika  do  Konkursu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  treści   

niniejszego Regulaminu. 

7. Dodatkowych  informacji  udzielają  pracownicy  Biura Kultury i Promocji, tel.: 22 788 15 34 

wew. 387. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Anioły 

Wolontariatu Powiatu Otwockiego” 

 

W związku z możliwością podania danych osobowych należących do kategorii danych 

zwykłych, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, 

informujemy, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki  ul. Górna 13 05-400 

Otwock.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Pani  Daria Bartnicka, 

 mail: iod@powiat-otwocki.pl,  

3. Pana/Pani dane osobowe (wizerunek, imię oraz nazwisko) mogą być przetwarzane w celu  

realizacji działalności promocyjnej administratora, w tym informowania w  mediach  oraz  

publikacjach o działalności Administratora - na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO,  

tj. odrębnej zgody. 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione na stronie internetowej Powiatu Otwockiego i mediach 

społecznościowych Powiatu Otwockiego. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, podmioty, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych oraz inne osoby posiadające dostęp do danych osobowych, szczególnie w 

związku z udostępnieniem tych informacji na stronie internetowej Powiatu Otwockiego i mediach 

społecznościowych Powiatu Otwockiego.  

6. Pani/Pana dane  osobowe  w  postaci  wizerunku, imienia i nazwiska mogą być przekazywane   

do państw  trzecich  (spoza Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego),  co  do  których  Komisja  

Europejska  wydała  decyzję o  stwierdzeniu  odpowiedniego  stopnia  ochrony  danych  

osobowych;   

7. Pani/pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  

sprzeciwu,  prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych  w  

przypadku  gdy  przy  przetwarzaniu  danych  osobowych  Administrator narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa  

w wydarzeniu, 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 


