Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Najlepszy wolontariusz. Peleryna dla
superbohatera”. Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, a jego powstanie inspirowane jest
równoległym konkursem „Wolontariusz i Koordynator Wolontariatu Korpusu Solidarności”.
Tak, jak „Wolontariusz i Koordynator Wolontariatu Korpusu Solidarności” wspiera wolontariat
krajowy, tak „Najlepszy wolontariusz. Peleryna dla superbohatera” ma wspierać wolontariuszy
przebywających w Polsce w ramach projektów wolontariatu międzynarodowego.
Wolontariat międzynarodowy zyskuje wśród młodych ludzi coraz większą popularność.
Wolontariusze międzynarodowi wnoszą do lokalnej społeczności unikatowy punkt widzenia,
kreatywne rozwiązania i niepowtarzalny koloryt. Swoją otwartością budzą zaufanie
społeczeństwa, otwierając je na współpracę międzynarodową i wymianę między kulturalną.
Konkurs ma dać możliwość zaprezentowania się wolontariuszom zza granicy i podejmowanym
przez nich działaniom oraz stworzyć przestrzeń wymiany doświadczeń i inspiracji w duchu
wolontariatu. Wolontariat to nie tylko dawanie, to również otrzymywanie – przekonania o
własnej sprawczości i mocy. Supermocy.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich superbohaterów, którzy, na co dzień nie noszą
peleryny: wolontariuszy międzynarodowych, instytucje organizujące ich pracę, oraz osoby i
placówki korzystające z ich pomocy.

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY WOLONTARIUSZ. PELERYNA DLA
SUPERBOHATERA”
§1
Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Organizator realizując konkurs współpracuje z partnerami lokalnymi.
§2
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy oraz
podmiotów, które realizują program wolontariatu międzynarodowego, organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
międzynarodowymi i wspierających międzynarodowy ruch wolontarystyczny na terenie
województwa łódzkiego.
§3
Cele konkursu
Celami konkursu są:
●
●

popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu międzynarodowego,
propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu
międzynarodowego,

●
●

poszerzanie wśród mieszkańców wiedzy o rodzajach wolontariatu
międzynarodowego i zakresu pracy wolontariuszy,
zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej,
włączania się w inicjatywy łączące społeczne działanie z komunikacją
międzykulturową i międzynarodową współpracą.
§4
Zasady uczestnictwa i termin nadsyłania zgłoszeń

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 27 listopada 2022 r. Decyduje
data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną, za pomocą
formularza elektronicznego.
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można
od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden
formularz.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą
wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego na terenie województwa
łódzkiego.
Do formularza można dołączyć materiały inne niż wspomniane (np.: filmy, materiały
audio, prezentacje multimedialne) w takiej ilości, na jaką pozwala formularz
elektroniczny.
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze międzynarodowi, grupy
wolontariuszy, grupy skupiające osoby różnych narodowości, które wspólnie
podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać
organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe,
samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu międzynarodowego,
osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami
wolontariusze.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych
wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez
organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.
§5
Kryteria oceny zgłoszeń
Zgłoszeni kandydaci będą oceniani przez członków Kapituły Konkursu. Kapituła weźmie pod
uwagę następujące kryteria oceny:
- zaangażowanie (rozumiane jako m. in. osobista motywacja do podejmowania działań,
podejmowanie własnej inicjatywy, długoterminowość)

- innowacyjność (rozumiana jako m. in., kreatywność w działaniach, wychodzenie poza
schematy, otwarcie na nowe środowiska, otoczenie i nowe osoby, angażowanie społeczności
lokalnej)
- odpowiedzialność (rozumiana jako m. in. terminowość i samodzielność w wykonywaniu zadań,
dbałość o wizerunek organizacji oraz kontakt z podopiecznymi i klientami organizacji)
- efekty działań (sukcesy wolontariusza, związane z pracą z konkretną grupą docelową,
podopiecznymi, wizerunkiem w organizacji, czy własnym rozwojem).
§6
Rozstrzygnięcie konkursu
Do 1 grudnia 2022 r. zostaną wybrani lokalni laureaci I, II i III miejsca (kapituła może również
przyznać wyróżnienia), a ich sylwetki zaprezentowane będą podczas uroczystej Gali
Wolontariatu.
§7
Dane osobowe
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu przepisów
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) zwanym dalej „RODO”, jest Fundacja Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 71/73,

90-558 Łódź
2) Dane osobowe osoby biorącej udział w Konkursie będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia i promocji Konkursu “Najlepszy wolontariusz. Peleryna dla superbohatera”
zgodnie z Regulaminem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej
sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit. a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. f
RODO).
3) Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą udostępnione Fundacji Edukacji i Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 71/73,

90-558 Łódź, oraz członkom jury konkursu wyznaczonym przez organizatora konkursu.
4) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Uczestnika Konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, upływu okresu przedawnienia roszczeń, lub do zakończenia
Konkursu.
5) Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem.
6) Ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§8
Wykorzystanie wizerunku
Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Peleryna dla
superbohatera”, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez
stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do
Regulaminu. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialne. Dla potrzeb konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także
zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na
potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczenie w
materiałach promocyjnych i informacyjnych.

