REGULAMIN KONKURSU

„Razem Możemy Więcej. Edycja 2019”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Powiat Policki.
II. CELE KONKURSU.
1. Promocja różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalności
organizacji pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji
i podmiotów rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim.
2. Informowanie o akcjach, programach oraz inicjatywach, które powstały lub zostały
zrealizowane na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Polickiego w 2019 roku i w latach
poprzednich.
III. ZASADY KONKURSU
1. Kategorie zgłoszeń:
Kategoria I. Działanie warte naśladowania (np. inicjatywy, wydarzenia, projekty
promujące aktywność prospołeczną i obywatelską).
Do konkursu można zgłosić m.in.:
1) organizację pozarządową (np. fundację, stowarzyszenie),
2) grupę nieformalną (np. zespół taneczny, teatr amatorski, kółko zainteresowań),
3) radę osiedla, radę sołecką, świetlicę środowiskową, koło gospodyń wiejskich,
4) ochotniczą straż pożarną,
itp., które w 2019 r. zrealizowały lub podjęły realizację inicjatywy, przedsięwzięcia, projektu
promującego szeroko rozumianą aktywność prospołeczną i obywatelską na rzecz
mieszkańców Powiatu Polickiego.
Kategoria II. Osobowość roku (np. osoba fizyczna, podmiot)
Do konkursu można zgłosić m.in.:
1) wolontariusza,
2) sponsora,
3) przedsiębiorstwo (firmę),
4) sołtysa,
5) nauczyciela/wychowawcę,
6) seniora,
7) policjanta, dzielnicowego, strażaka,
8) osobę fizyczną,
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itp., którzy w 2019 r. w ramach podejmowanej działalności na rzecz mieszkańców Powiatu
Polickiego wykazali się szczególnym zaangażowaniem, inwencją, poświęceniem
i ofiarnością, a także realizowali nieodpłatną, dobrowolną i świadomą pracę na rzecz innych
lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Kategoria III. Działalność placówek publicznych w zakresie aktywności społecznej
(tj. wolontariat w szkole, działania z zakresu pomocy społecznej itp.) – kategoria ta nie
dotyczy organizacji pozarządowych i osób fizycznych.
Do konkursu można zgłosić m.in.:
1) placówkę oświatową (np. szkoła, przedszkole),
2) jednostkę pomocy społecznej (OPS, PCPR), ośrodki sportu i/lub kultury,
itp., którzy w 2019 r. realizowali nieodpłatną, dobrowolną i świadomą pracę na rzecz innych
lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oraz
wykazywali się szczególną aktywnością prospołeczną.
2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
2) rady osiedla, rady sołeckie, świetlice środowiskowe, koła gospodyń wiejskich,
3) ochotnicze straże pożarne,
4) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
5) przedsiębiorstwa (firmy),
6) osoby fizyczne (np. korzystające z pomocy/wsparcia wolontariuszy) i/lub osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
7) placówki publiczne, świetlice,
8) sołtysi,
9) seniorzy,
10) służby, inspekcje, dzielnicowi,
11) szkoły i placówki oświatowe, przedszkola
12) grupy wychowawcze, indywidualni nauczyciele,
itp. osoby i/lub podmioty chcące wyróżnić różnorodne formy zaangażowania społecznego
i obywatelskiego realizowane na terenie Powiatu Polickiego w 2019 r.
3. W przypadku prowadzenia przez podmiot/osobę inicjatywy wieloletniej, oceniany będzie
wyodrębniony etap zgłoszonej inicjatywy, realizowany w okresie ostatnich 12 miesięcy
od dnia złożenia formularza.
4. W ramach Konkursu dopuszcza się możliwość zgłaszania własnej kandydatury,
inicjatywy, projektu itp. Każda(-y) osoba/podmiot może zgłosić dowolną liczbę zgłoszeń.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pisemnego zgłoszenia
na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu konkursu (formularz
w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie www.policki.pl - Aktualności).
6. Każda z inicjatyw oceniana będzie odrębnie i wymaga odrębnego formularza.

2

7. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie
do 8 listopada 2019 r. w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem konkursu „Razem
Możemy Więcej. Edycja 2019” na adres:
Starostwo Powiatowe w Policach
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
72-010 Police, ul. Tanowska 8
W przypadku zgłoszeń składanych pocztą decydować będzie data wpływu do ww. urzędu.
W przypadku zgłoszeń składanych osobiście będą one przyjmowane w poszczególne dni
tygodnia w godzinach pracy urzędu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia braków w formularzu.
W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym terminie, formularz pozostaje bez
rozpatrzenia.
9. Dodatkowych informacji w sprawie Konkursu udziela Halina Michalak, Zastępca
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelski Starostwa Powiatowego
w Policach, nr tel. kontaktowego 91 43 28 143, e-mail: michalak@policki.pl.
IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystej V Powiatowej Gali Wolontariatu
i Aktywności Społecznej w dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane uczestnikom konkursu
(zgłaszającym i zgłaszanym) w ramach indywidualnych zaproszeń.
V. NAGRODY PRZYZNAWANE W KONKURSIE I ZASADY DZIAŁANIA
KAPITUŁY KONKURSU
1. Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:
Kategoria I. Działanie warte naśladowania.
Kategoria II. Osobowość roku.
Kategoria III. Działalność placówek publicznych w zakresie aktywności społecznej.
W każdej z ww. kategorii będą przyznane nagrody w ramach od I do III miejsca oraz
wyróżnienia.
2. Oceny i wyboru najlepszych zgłoszeń dokona Kapituła Konkursu powołana przez Starostę
Polickiego spośród osób reprezentujących instytucje i podmioty prowadzące działalność
w zakresie szeroko rozumianego życia społeczno-obywatelskiego Powiatu Polickiego,
w tym jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Policki i gminy z terenu Powiatu
Polickiego).
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3. Kapituła Konkursu dokonując oceny i wyboru zgłoszeń będzie się kierować m.in.
następującymi kryteriami:
1) prospołeczny charakter działań,
2) zaangażowanie w podejmowane działania,
3) efektywność i trwałość działań,
4) zakres i skala podejmowanych działań,
5) wpływ na rozwój aktywności społecznej obywateli,
6) innowacyjność działań,
7) partnerska współpraca.
4. Kapituła Konkursu ma możliwość zakwalifikowania danego zgłoszenia(-eń) do innej
kategorii zgłoszeń niż ta dokonana przez wnioskodawcę.
5. Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość, w trakcie oceny, wyboru jednego działania
wskazanego w zgłoszeniu, w przypadku, gdy wnioskodawca wskaże takich działań kilka.
6. Z uwagi na przewidywaną dużą ilość zgłoszeń Kapituła Konkursu zastrzega sobie
możliwość przydziału do jednej kategorii tego samego działania zgłoszonego w 2-3
kategoriach.
7. Kapituła Konkursu ma możliwość dokonania innego podziału nagrodzonych miejsc niż
wskazane w pkt 1 (np. przydzielenie ex aequo dwóch miejsc, nieprzyznanie któregoś
z miejsc w danej kategorii, nieprzyznanie wyróżnienia w danej kategorii itp.).
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Złożenie formularza przez osobę/podmiot zgłaszającą/y inicjatywę jest równoznaczne
z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność Organizatora i nie
przewiduje się ich zwrotu.
3. Informacja o laureatach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości
m.in. na stronie www.policki.pl.
4. Dokonanie zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodwołane
i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania informacji bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie otrzymanych informacji i zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium,
wyłącznie w celu upowszechniania i promocji konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja
2019”.
5. Administratorem danych osobowych zgłaszających, przetwarzanych w związku
z Konkursem, jest Starostwo Powiatowe w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8.
Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu
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ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) w celach prowadzenia Konkursu.
Uczestnicy mają prawo wglądu oraz zmiany przekazania danych.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie.
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