
REGULAMIN KONKURSU „MŁODZIEŻOWY WOLONTARIUSZ ROKU” 

 

Organizator konkursu: 

§1 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Krakowa. 

 

Adresaci konkursu: 

§2 

Konkurs adresowany jest do wolontariuszy w wieku od 13-19 lat mieszkających lub uczących się 

w Krakowie. 

Postanowienia ogólne: 

§3 

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie młodych, aktywnych wolontariuszy 

działających na terenie gminy Kraków. Wolontariusze będą nagradzani podczas Młodzieżowych 

Dni Wolontariatu, organizowanych co roku przez Urząd Miasta Krakowa.  

 

§4 

Za działania wolontaryjne, dla potrzeb niniejszego konkursu, uznaje się dobrowolne, świadome 

i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi 

rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Pozostałe kryteria wolontariatu obowiązują zgodnie z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zasady potwierdzania pracy wolontaryjnej oraz zgłaszania kandydatów do konkursu: 

 

§5 

1. Wolontariusz gromadzi punkty dokumentujące godziny pracy wolontaryjnej w „Indeksie 

Wolontariusza”.  

2. Wolontariusz otrzymuje Indeks Wolontariusza od opiekuna szkolnego koła 

wolontariatu lub innej osoby pełniącej  rolę koordynatora wolontariuszy w szkole czy 

instytucji. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające i korzystające z Indeksu 

Wolontariusza, które w danym roku kalendarzowym przepracowały wolontaryjnie 

minimum 10 godzin zegarowych. 

4. Opiekun koła wolontariatu lub inna osoba pełniąca  rolę koordynatora wolontariuszy w 

szkole, organizacji czy instytucji lub osoba będąca beneficjentem pracy wolontariusza 

potwierdza w Indeksie Wolontariusza przepracowane godziny.  

5. Potwierdzenie może mieć formę pisemną, w postaci wpisu do Indeksu, lub mailową. 

6. Zgłoszenia wolontariuszy do konkursu mogą składać: 

1) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

2) instytucje i organizacje współpracujące z wolontariuszami, 

7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje opiekun szkolnego koła wolontariatu lub inna osoba 

pełniąca  rolę koordynatora wolontariuszy w szkole czy instytucji poprzez wysłanie do 

Organizatora konkursu imiennej listy  wolontariuszy z podaniem liczby 

przepracowanych godzin, na podstawie wpisów w „Indeksie Wolontariusza”. 



8. Zgłaszani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 

konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyrażają rodzice/ opiekunowie 

prawni. 

 

§6 

1. Zgłoszenia kandydatów należy składać drogą elektroniczną na adres: 

wolontariusz@um.krakow.pl  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 listopada każdego roku.  

3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie zawartym w pkt.2 nie będą brane pod 

uwagę. 

 

Rodzaje i formy nagród w konkursie 

§7 

1. Każdy wolontariusz, który w danym roku kalendarzowym przepracował minimum 10 godzin 

zegarowych i udokumentował je w „Indeksie wolontariusza” otrzymuje certyfikat przygotowany 

przez Urząd Miasta Krakowa. 

2. Organizator konkursu, spośród zgłoszonych osób, wybierze najbardziej aktywnych 

wolontariuszy posiadających najwięcej przepracowanych godzin. Laureaci zostaną wyróżnieni 

tytułem „Młodzieżowy Wolontariusz Roku” oraz nagrodami rzeczowymi.  

3. Nadanie tytułu  „Młodzieżowy Wolontariusz Roku” oraz wręczenie nagród nastąpi podczas 

Młodzieżowych Dni Wolontariatu. 

Postanowienia końcowe: 

§8 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

3. W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych decyzje podejmuje organizator 

konkursu lub osoba przez niego upoważniona. 
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