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REGULAMIN KONKURSU „KOORDYNATOR ROKU KORPUSU 

SOLIDARNOŚCI” 
Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018-2030  

 

§1 

Przedmiot Konkursu 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „KOORDYNATOR 

ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI” (zwanym dalej Konkursem) i zasady jego 

przeprowadzenia.  

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. 

 

§2 

Misja Konkursu  

1. Założeniem Organizatora Konkursu jest:  

1) docenienie koordynatorów wolontariatu, 

2) promowanie pracy koordynatorów wolontariatu, 

3) ukazanie odpowiedzialności, jaka wiąże się z koordynacją pracy wolontariuszy,  

4) szerzenie idei wolontariatu. 

2. Organizator, poprzez organizację Konkursu stawia przed sobą także zadanie 

w  postaci zachęcenia jak największej liczby organizacji pozarządowych i instytucji 

publicznych do angażowania koordynatorów wolontariatu i metodycznej pracy 

z  wolontariuszami.  

§3 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) (zwany dalej Organizatorem) - realizator 

programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu 

Długoterminowego na lata 2018 – 2030”. 

2. Konkurs organizowany jest we współpracy z Regionalnymi Partnerami Programu 

Korpus Solidarności działającymi na terenie kraju. Lista Parterów dostępna jest 

w  serwisie www.korpussolidarnosci.gov.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do powołania innych partnerów 

np. merytorycznych, honorowych i medialnych konkursu. 

§4 

Adresaci Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do koordynatorów wolontariatu, których macierzyste 

organizacje przystąpiły do Korpusu Solidarności. 

http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/
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§5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie do Organizatora 

za pośrednictwem platformy Webankieta formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu do dnia 30 września 2021r. 

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem 

https://konkurskoordynator.webankieta.pl/ 

3. Wysyłając formularz zgłoszeniowy wskazać należy odpowiednie województwo 

właściwe ze względu na miejsce działań zgłaszanego do udziału w Konkursie 

koordynatora wolontariatu.  

4. Zgłoszeni do udziału w Konkursu mogą być:  

1) indywidualni koordynatorzy,  

2) para lub grupa koordynatorów działających wspólnie w organizacji, o której mowa 

w ust.5 poniżej. 

5. Organizacja, z której nominowany jest kandydat, o którym mowa w ust. 4 musi 

posiadać konto użytkownika w Systemie Obsługi Wolontariatu dostępne w serwisie 

www.korpussolidarnosci.gov.pl, który służy do obsługi uczestników Korpusu 

Solidarności. 

6. Każdy ze zgłoszonych koordynatorów (również indywidualnie każdy członek 

zgłoszonej pary lub grupy koordynatorów) posiada indywidualne konto  użytkownika 

przypisane do danej organizacji w SOW.  

7. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 4 z zachowaniem warunków 

wskazanych w ust. 5 mogą dokonywać: 

1) organizacje, w których działają nominowani koordynatorzy wolontariatu,  

2) koordynatorzy zgłaszający swoją kandydaturę,   

3) osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariuszy, którymi zarządza 

nominowany koordynator,  

4) inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia 

koordynatora, a którym znane są dokonania nominowanego koordynatora. 

8. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez podmioty, o których mowa w ust. 7 pkt. 

2-4 powyżej, konieczne jest wskazanie w formularzu zgłoszeniowym przedstawiciela 

podmiotu wskazanego w ust.5, z którym skontaktuje się Partner Regionalny w celu 

potwierdzenia zgłoszenia. 

9. W przypadku zgłoszenia kandydatury koordynatora niepełnoletniego, konieczne jest 

wyrażenie zgody na jego udział w konkursie przez opiekuna prawnego. Następuje 

to  poprzez wskazanie opiekuna prawnego w formularzu zgłoszeniowym, do którego 

przed rozpatrzeniem kandydatury zwróci się Partner Regionalny w celu 

potwierdzenia zgłoszenia. Zgłaszając kandydaturę koordynatora 

niepełnoletniego,  zgłaszający oświadcza, że zgodę taką uzyskał. 

10. Jeden podmiot może zgłosić do 3 kandydatur koordynatorów. Dla każdej kandydatury 

należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy. 

11. W przypadku zgłoszenia pary lub grupy koordynatorów, każdą z nich traktuje się, jako 

jedno zgłoszenie. 

https://konkurskoordynator.webankieta.pl/
http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/
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§6 

Kryteria oceny 

1. Przy ocenie kandydatów pod uwagę będą brane kryteria: 

1) przygotowanie i prowadzenie wolontariatu,  

2) współpraca z wolontariuszami, 

3) oddziaływanie kandydata na funkcjonowanie organizacji, 

4) charakterystyka koordynatora wolontariatu. 

2. Szczegóły kryteriów oceny kandydata zawarte są formularzu zgłoszeniowym. 

§7 

Procedura wyłonienia laureatów Konkursu 

1. Procedura konkursowa składa się z dwóch etapów: 

1) Etap I, realizowany na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) - wyłonienie 

laureatów regionalnych, którzy tworzą finałową 16-tkę, 

2) Etap II, realizowany na szczeblu ogólnopolskim - wybór spośród laureatów 

regionalnych Koordynatora Roku Korpusu Solidarności oraz wybór laureatów II 

i  III miejsca.  

2. W ramach Etapu I, Organizator przekazuje otrzymane formularze zgłoszeniowe 

z  danego województwa w celu ich oceny do Partnera Regionalnego, właściwego 

ze względu na województwo na terenie, którego prowadzi działalność nominowany 

koordynator. 

3. Partner Regionalny wyłania laureata regionalnego do dnia 11 października 2021r. 

i  przesyła zgłoszenie jego nominacji do uczestnictwa w Etapie II do Organizatora 

do dnia 13 października 2021r. 

4. Partner Regionalny może dodatkowo wyłonić laureatów kolejnych miejsc oraz 

przyznać im wyróżnienia. 

5. Po zakończeniu Etapu I, Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, której zadaniem 

będzie wybór Koordynatora Roku Korpusu Solidarności spośród laureatów 

regionalnych oraz wybór laureatów II i III miejsca. 

6. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą m.in. uznane autorytety w dziedzinie 

wolontariatu i działań społecznych, przedstawiciele NIW-CRSO. 

7. Etap II zakończy się do dnia 30 listopada 2021r. 

8.   Kapituła Konkursu może przyznać dodatkowo wyróżnienia.  

§8 

Nagrody w konkursie  

1. Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają dyplomy oraz statuetki. 

2. Sylwetki i działalność laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie mogą być 

zaprezentowane podczas uroczystości poświęconej Konkursowi, na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora, Partnerów i w innych 

mediach.   
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3. W przypadku rezygnacji z przyjęcia przez koordynatora wolontariatu lauru lub 

wyróżnienia, laur ten zostanie przyznany kolejnemu nominowanemu, który zdobył 

najwyższe uznanie w ocenie Kapituły Konkursu.  

§9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach konkursu oraz interpretacji postanowień Regulaminu decyzję podejmuje 

Organizator, który zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, nie 

później jednak niż do 20 września 2021r.  

2. O ewentualnych zmianach w regulaminie konkursu Organizator będzie informował 

na bieżącą za pośrednictwem strony www.korpussolidarnosci.gov.pl 

3. Zgłaszający oraz nominowany koordynator mają prawo wycofać swoje zgłoszenie w 

każdym momencie trwania Konkursu, jednakże wycofanie zgłoszenia musi mieć 

formę pisemną.   

4. Informacje na temat konkursu można uzyskać u Organizatora Konkursu, Partnerów 

oraz na stronie www.korpussolidarnosci.gov.pl 

5. Organizator zastrzega, że Konkurs może nie zostać przeprowadzony w przypadku 

oddziaływania siły wyższej.  

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik akceptuje 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§10 

Przetwarzanie danych osobowych 

oraz wykorzystanie wizerunku uczestników Konkursu 

1. Do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i prezentacji jego Laureatów, jak również 

do wydania nagród niezbędne jest przeprowadzenie operacji wykorzystujących 

informacje podlegające prawnej ochronie - tzw. „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 

ust. 1 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) (dalej RODO). 

2. Nadto, do prezentacji Laureatów oraz osób wyróżnionych w Konkursie, o której mowa 
w § 8 ust. 2, wykorzystany będzie wizerunek tych osób, utrwalony w postaci 
zdjęć, materiałów filmowy i audio. Dysponowanie, a w szczególności, upublicznianie 
wizerunku regulowane jest postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Poniższy komunikat objaśnia okoliczności i zasady przetwarzania wspomnianych 

informacji. 

4. Organizator oświadcza, że jest administratorem powyższych danych osobowych. 

5. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorem 

można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej 

sekretariat@niw.gov.pl, telefonicznie pod numerem 22 468 44 18 lub pisemnie na 

adres jego siedziby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/
http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/
mailto:sekretariat@niw.gov.pl
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6. Organizator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 

37 RODO). Wiadomości do IOD prosimy kierować na adres e-mail: iod@niw.gov.pl. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o wskazane 

poniżej tzw. „podstawy prawne”, a więc okoliczności uzasadniające: 

1) zebranie zgłoszeń kandydatów i kandydatów niepełnoletnich, 

2) pozyskanie zgód opiekunów prawnych kandydatów niepełnoletnich na akceptację 

Regulaminu przez tych kandydatów oraz na ich udział w Konkursie, 

3) przeprowadzenie oceny kandydatur i wyłonienie laureatów szczebla 

wojewódzkiego, w szczególności, przez przekazanie danych Partnerom 

Regionalnym, 

4) przeprowadzenie oceny kandydatur i wyłonienie laureatów szczebla 

ogólnopolskiego, w szczególności, przez przekazanie danych Ogólnopolskiej 

Kapitule Konkursu, 

5) pozyskanie dalszych danych, niezbędnych do przekazania nagród (dane 

adresowe) oraz do przesłania tych nagród, 

6) prezentację sylwetek laureatów i osób wyróżnionych. 

8. Powyższe operacje prowadzone będą w oparciu o zasadę, która 

głosi, że  przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne 

do realizacji działań w tzw. „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). Przyjmuje się, że wywiązanie się z tzw. „przyrzeczenia 

publicznego”, jakim jest niniejszy Regulamin, jest działaniem w prawnie 

uzasadnionym interesie. 

9. Dysponowanie wizerunkiem laureatów i osób wyróżnionych będzie miało miejsce 

w oparciu o zgodę tych osób, na zasadach określonych postanowieniami art. 81 ust. 1 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna wyrażeniu powyższej zgody. 

Laureatom oraz osobom wyróżnionym nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

wykorzystania ich wizerunku. 

11. Wykorzystanie wizerunku jest nieograniczone w czasie ani terytorialnie. 

12. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne natomiast niezbędne do 

uczestnictwa w Konkursie. 

13. Ponadto, zawiadamia się, że Organizator Konkursu działa w ramach oraz w celu 

realizacji Programu Korpus Solidarności na lata 2018 – 2030. 

14. Informacje dotyczące faktu organizacji Konkursu oraz jego przebiegu zostaną, więc 

utrwalone i mogą zostać poddane kontrolom, w związku z weryfikacją realizacji 

postanowień wspomnianego programu. Podstawą prawną archiwizacji oraz 

ewentualnego udostępnienia, dla celów kontrolnych, danych osobowych, jest 

niezbędność tych działań do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

15. Przekazanie danych jest obowiązkowe. Oznacza to, że wyrażenie woli udziału 

w Konkursie jest równoznaczne z faktem, że dane zostaną utrwalone i okazane w toku 

ewentualnych kontroli. 

mailto:iod@niw.gov.pl
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16. Prezentacja laureatów i osób wyróżnionych nastąpi w serwisie 

www.korpussolidarnosci.gov.pl, na stronach www Partnerów konkursu 

oraz w mediach społecznościowych Organizatora i Partnerów.  

17. Każdemu Uczestnikowi przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie 

danych osobowych, a Organizator oświadcza, że dołoży starań w celu ich należytej 

oraz terminowej realizacji. Prawami tymi są: 

1) prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii), 

2) prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym – prawo to aplikuje się wyłącznie w przypadku złożenia 

skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania), 

3) prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania, 

4) prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

18. Zawiadamiamy, że z powyższych praw wolno korzystać zarówno w stosunku 

do całości, jak i tylko części posiadanych przez Organizatora informacji, w tym zdjęć. 

19. Okres przechowywania danych podyktowany jest warunkami Programu Korpus 

Solidarności. Dane zostaną usunięte z chwilą zakończenia weryfikacji realizacji 

programu, który kończy się w 2030 roku. 

20. W związku z realizacją Konkursu, Organizator będzie się wspierał pomocą firm 

zewnętrznych, które pod nadzorem i na udokumentowane polecenie 

Organizatora, dokonywać będą również prac na danych osobowych. Podmioty 

te należą do następujących tzw. „kategorii”: 

1) dostawca usługi poczty elektronicznej, 

2) dostawca oprogramowania jako usługi (w tym platformy SOW), 

3) podmiot świadczący hosting danych, 

4) podmiot świadczący usługi filmowania i fotograficzne, 

5) Partnerzy Regionalni. 

21. Dane laureatów stopnia wojewódzkiego zostaną udostępnione Kapitule Konkursu. 

22. Dane laureatów i osób wyróżnionych zostaną udostępnione na zasadach opisanych 

powyżej. 

23. Dane uczestników mogą zostać udostępnione instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Organizatora. 

24. W przypadku zaistnienia potrzeby wysyłki nagród pocztą tradycyjną, dane odbiorców 

nagród mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej. 

25. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom 

międzynarodowym. 

26. Decyzje w Konkursie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

 

http://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

