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REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIAT. AKTYWNI W SOPOCIE 2022” 
 

I. Postanowienia Ogólne: 

1. Celem konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2022” jest promocja aktywności wolontariuszy  
i wolontariuszek, koordynatorów i koordynatorek wolontariatu w Sopocie oraz podmiotów i wydarzeń 
szczególnie otwartych na wolontariat. 

2. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji w ramach zadania publicznego 
„Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” współfinansowanego ze środków Gminy 
Miasta Sopotu. 

3. W ramach konkursu ustanawia się 3 tytuły: „Sopocki Wolontariusz/Sopocka Wolontariuszka Roku 2022” 
(w kategorii indywidualnej i grupowej), „Sopocki Koordynator/Sopocka Koordynatorka Wolontariatu 
Roku 2022”oraz „Otwarci na Wolontariat 2022”.  

4. Tytuł „Sopocki Wolontariusz/Sopocka Wolontariuszka Roku 2022” stanowi wyróżnienie honorujące 
wolontariuszy podejmujących aktywność na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu. Tytuł 
„Sopocki Koordynator/Sopocka Koordynatorka Wolontariatu Roku 2022” stanowi wyróżnienie 
honorujące osoby, które w sopockich organizacjach pozarządowych/instytucjach publicznych/firmach 
pełnią rolę koordynatorów wolontariatu. Tytuł „Otwarci na Wolontariat 2022” stanowi wyróżnienie 
sopockich organizatorów wolontariatu, którzy w sposób systematyczny i zaplanowany współpracują z 
wolontariuszami i mają określone zasady tej współpracy. 

5. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów - wolontariuszy/ek do Konkursu w kategorii 
indywidualnej i grupowej „Sopocki Wolontariusz Roku 2022” jest definicja wolontariusza zawarta  
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którą 
wolontariusz to: „osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie”, angażując się w pracę na rzecz, m.in. organizacji pozarządowych, organów 
administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, a także 
w ramach wolontariatu pracowniczego organizowanego przez firmę. 

6. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów - koordynatorów/ek wolontariatu do Konkursu  
w kategorii „Sopocki Koordynator/Sopocka Koordynatorka Wolontariatu Roku 2022” są kryteria 
określone w „Rekomendacjach dla sopockich organizatorów wolontariatu” (www.wolontariat.sopot.pl), 
wskazujące m.in. na osobę koordynatora/ki wolontariatu, jako osobę zarządzającą działaniami 
wolontariuszy i wspierającą ich w podejmowanych aktywnościach.  

7. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów - organizatorów wolontariatu do Konkursu  
w kategorii „Otwarci na Wolontariat 2022” jest idea wolontariatu, rozumiana jako nieodpłatne, 
dobrowolne świadczenie w celu osiągnięcia wspólnego dobra, służącego wsparciu lokalnej społeczności, 
organizacji pozarządowej, instytucji publicznej, czy jakiejś inicjatywy, wykraczające poza pomoc osobom z 
kręgu rodziny lub najbliższych znajomych oraz filantropię.  
 

II. Obowiązki organizatora konkursu: 
1. Powołanie Kapituły Konkursu. 
2. Promocja Konkursu. 
3. Organizacja przebiegu Konkursu. 
4. Przyjmowanie wniosków nominacyjnych, według wyznaczonych kategorii i przedstawienie ich Kapitule 

Konkursu. 
5. Zapewnienie Kapitule miejsca i warunków do pracy. 
6. Organizacja uroczystości przyznania tytułów w ramach Gali Sopockiego Wolontariatu. 
 
 
 

 

http://www.wolontariat.sopot.pl/
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III. Tryb i warunki przyznawania tytułu: 
1. Ustanawia się tytuł „Sopocki Wolontariusz/Sopocka Wolontariuszka Roku 2022” w dwóch kategoriach: 

- wolontariat indywidualny 
- wolontariat grupowy 

2. Ustanawia się tytuł: „Sopocki Koordynator/Sopocka Koordynatorka Wolontariatu Roku 2022” 
3. Ustanawia się tytuł: „Otwarci na Wolontariat 2022”. 
4. Prawo do zgłaszania kandydatur do wszystkich tytułów przysługuje: 

- każdej osobie mieszkającej w Sopocie  
- każdej organizacji pozarządowej działającej na rzecz mieszkańców Sopotu 
- każdej instytucji publicznej działającej na terenie Sopotu i na rzecz mieszkańców Sopotu 
- wolontariuszom współpracującym z organizacjami pozarządowymi i/lub instytucjami działającymi 

na rzecz mieszkańców Sopotu 
- firmom działającym na terenie Sopotu, organizującym w swoich strukturach wolontariat 

pracowniczy 
5. Nominowaną do tytułu „Sopocki Wolontariusz/Sopocka Wolontariuszka Roku 2022” może być każda 

osoba lub/i grupa osób działająca wolontarystycznie na rzecz mieszkańców Sopotu w roku 
kalendarzowym 2022. Nominowaną do tytułu „Sopocki Koordynator/Sopocka Koordynatorka Roku 2022” 
może być każda osoba pełniąca rolę koordynatora/ki wolontariatu w sopockiej organizacji 
pozarządowej/instytucji publicznej/firmie w roku kalendarzowym 2022. Nominowaną do tytułu „Otwarci 
na Wolontariat 2022” mogą być organizatorzy wolontariatu (organizacja pozarządowa / instytucja 
publiczna / firma), którzy w roku 2022 organizowali  współpracę z wolontariuszami. 

6. Tytuł „Sopocki Wolontariusz/Sopocka Wolontariuszka Roku 2022” w kategorii wolontariat indywidualny 
oznacza: działanie jednego/jednej wolontariusza/ki na rzecz organizacji pozarządowej lub/i instytucji 
publicznej. 

7. Tytuł „Sopoccy Wolontariusze Roku 2022” w kategorii wolontariat grupowy oznacza wolontarystyczną 
aktywność grupy co najmniej 2 osób (w tym grupy osób realizujących wolontariat pracowniczy z danej 
firmy), działających w tym samym celu na rzecz organizacji pozarządowej lub/i instytucji publicznej.  

8. Tytuł „Koordynator/ka Wolontariatu 2022” oznacza osobę, która z ramienia organizacji 
pozarządowej/instytucji publicznej/firmy zarządza działaniami wolontariuszy i wspiera ich  
w podejmowanych aktywnościach. 

9. Tytuł „Otwarci na Wolontariat 2022” oznacza organizatora wolontariatu (organizacja pozarządowa / 
instytucja publiczna / firma), który w sposób systematyczny i zaplanowany współpracuje z 
wolontariuszami i ma określone zasady tej współpracy. 

10. Każdej organizacji, instytucji, firmie, osobie zgłaszającej przysługuje prawo zgłoszenia po 1 nominacji do 
wszystkich tytułów ustanowionych w konkursie.  

11. Zgłaszający/a przygotowuje nominację za pomocą elektronicznego formularza stworzonego oddzielnie 
dla każdej kategorii konkursowej, dostępnego na stronie internetowej: www.wolontariat.sopot.pl oraz na 
profilach społecznościowych: FB/SopockiWolontariat i FB/SopockieCentrumOrganizacjiPozarządowych 

12. Wnioski nominacyjne należy przesłać poprzez kliknięcie w przycisk „Prześlij” w nieprzekraczalnym 
terminie do 28 listopada 2022 r.  

13. Wnioski nominacyjne nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
14. Zastrzega się, iż nominowanie organizatorów konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2022” czyli 

pracowników Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w wymienionych powyżej 
kategoriach  nie będzie brane pod uwagę.  

15. Kapituła Konkursu przyznaje sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z nominowanym/ą 
wolontariuszem/ką, przedstawicielem/ką grupy wolontariuszy, z nominowanym/ą koordynatorem/ką 
wolontariatu lub przedstawicielem/ką nominowanego organizatora wolontariatu (organizacji / instytucji / 
firmy), jak również z osobami nominującymi. 

http://www.wolontariat.sopot.pl/
https://www.facebook.com/pg/SopockiWolontariat/
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16. Kapituła Konkursu jest organem oceniającym złożone wnioski i dokonującym wyboru Laureatów we 
wszystkich kategoriach konkursu. Kapituła może również przyznać wyróżnienia/nagrody specjalne w 
każdej z  kategorii.  

17. W skład Kapituły Konkursu wchodzi co najmniej 5 osób, w tym: 

 przedstawiciel/e Gminy Miasta Sopotu, w tym Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miasta Sopotu  

 przedstawiciel/e Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych 

 przedstawiciel/e Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji (organizator Konkursu) 
Do Kapituły mogą być również zaproszeni: 

 laureaci Konkursu Sopocki Wolontariusz Roku z poprzednich edycji  

 przedstawiciele organizacji pozarządowych/instytucji publicznych z doświadczeniami i sukcesami  
w obszarze organizacji wolontariatu. 

18. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Sopockiego Wolontariatu.  
 

IV. Zasady Pracy Kapituły Konkursu: 
1. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
2. Przed posiedzeniem Kapituły jej członkowie zapoznają się z Regulaminem Konkursu „Wolontariat. 

Aktywni w Sopocie 2022”. 
3. Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Kapitułę są wytyczne zawarte w pkt. I.6 – I. 9. 
4. W ocenie zgłoszonych kandydatów - wolontariuszy Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę między 

innymi: 

 wpływ, jaki działanie/działania wolontariusza/ki lub grupy wolontariuszy wywarły na lokalną 
społeczność 

 zaangażowanie wolontariusza/ki lub grupy wolontariuszy w działania, których się podjęli 

 partnerstwo i umiejętność współpracy 
5. W ocenie zgłoszonych kandydatów – koordynatorów wolontariatu Kapituła Konkursu będzie brała pod 

uwagę między innymi: 

 systematyczność współpracy z wolontariuszami 

 wypracowane zasady współpracy  

 jakość relacji z wolontariuszami 
6. W ocenie zgłoszonych kandydatów - organizatorów wolontariatu Kapituła Konkursu będzie brała pod 

uwagę między innymi: 

 jasno określone zasady współpracy z wolontariuszami 

 system motywacji i wsparcia wolontariuszy 

 atmosferę współpracy  
7. Kapituła dokonuje wyboru Nagrodzonych poprzez głosowanie. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły. 
8. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego/ej Kapituły. 
9. Członek/członkini  Kapituły nie bierze udziału w głosowaniu jeżeli głosowanie dotyczy wolontariusza/ki 

nominowanego/ej przez jego/jej organizację/instytucję lub jeśli głosowanie dotyczy reprezentowanej 
przez niego/nią organizacji/instytucji. 

10. Po zakończeniu prac Kapituły sporządzany jest protokół z posiedzenia zawierający uzasadnienie 
dokonania wyboru Laureatów Konkursu. 

11. Rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne. 
 

V. Harmonogram Konkursu: 
1. 7 listopad 2022 r. – ogłoszenie Konkursu 
2. 7 – 28 listopada 2022 r. – zgłaszanie/przyjmowanie wniosków nominacyjnych 
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3. 28 listopad – 2 grudnia 2022 r. – weryfikacja wniosków przez Kapitułę Konkursu, obrady Kapituły Konkursu 
4. do 20 grudnia 2022 r.– ogłoszenie wyników Konkursu podczas Gali Sopockiego Wolontariatu - wręczenie 

nagród. 
 

VI. Postanowienia końcowe: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie przed każdą kolejną edycją Konkursu.  
2. Przystępując do konkursu „Wolontariat. Aktywni w Sopocie” osoby nominujące i nominowane wyrażają 

zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Administratorem udostępnionych danych 
osobowych jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji z siedzibą w Sopocie, przy ul. Marynarzy 4, 81-835 
Sopot (biuro@scop.sopot.pl). Administrator nie posiada inspektora ochrony danych. Udostępnione dane 
osobowe przetwarzane są w celu organizacji i rozstrzygnięcia konkursu „Wolontariat. Aktywni  
w Sopocie 2021” w ramach zadania publicznego „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych  
i Wolontariatu”  zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
– RODO) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału  
w Konkursie. Administrator może przekazywać dane na podstawie przepisów prawa lub umowy 
powierzenia danych osobowych, w szczególności organom administracji publicznej w związku  
z realizacją zadania publicznego „Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”. 
Udostępnione dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osobie, która swoje dane udostępniła przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych. 
Przysługuje jej także prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego zgłoszenia 
(w tym e-mail) Administratorowi. Ponadto w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

mailto:biuro@scop.sopot.pl

