REGULAMIN
przyznawania Nagrody i Tytułu „WOLONTARIUSZA ROKU 2019”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Organizatorami konkursu są Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Siemianowickie
Centrum Kultury - Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich.
2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Nagrody i Tytułu “WOLONTARIUSZA
ROKU 2019” jest definicja wolontariatu oraz definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć
Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie,
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób
indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne”.
3. Honorowy Patronat nad konkursem „WOLONTARIUSZ ROKU 2019” objął Rafał Piech –
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.
CELE KONKURSU
§ 2.
1. Promowanie idei wolontariatu oraz altruizmu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
2. Uhonorowanie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających nieodpłatnie na rzecz pomocy
innym osobom w okresie od 01.01.2019 roku do 31.10.2019 roku.
3. Docenienie bezinteresownej pracy wolontariuszy na rzecz środowiska i społeczności lokalnej oraz
podejmowanych inicjatyw wolontariackich na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.
4. Zachęcanie mieszkańców do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się
w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych
na zaufaniu i solidarności społecznej.
5. Prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy oraz wyjątkowych akcji wolontariackich.
ADRESACI KONKURSU
§ 3.
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – wolontariuszy niezrzeszonych oraz
zrzeszonych, działających przy stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach, organizacjach
pozarządowych, grupach formalnych i nieformalnych, kołach lub klubach wolontariackich itp.
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KATEGORIE KONKURSU
§ 4.
1. MŁODY WOLONTARIUSZ (osoba do 18 roku życia)
2. WOLONTARIUSZ (osoba pomiędzy 19-59 rokiem życia)
3. WOLONTARIUSZ SENIOR (osoba po 60 roku życia)
4. WOLONTARIAT PRACOWNICZY (grupa pracowników danej firmy)
5. FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE
§ 5.
1. Kategorie ujęte w §4 ust. 1-3 dotyczą pracy jednego wolontariusza na rzecz osoby, instytucji,
organizacji bądź grupy, na przykład: nominowane mogą zostać osoby, które aktywnie działają
w dowolnym obszarze życia społecznego (na przykład: w pomocy społecznej, w profilaktyce
zdrowia, w sporcie, w kulturze, turystyce, ekologii itp.), angażują się w poprawę jakości życia
mieszkańców Siemianowic Śląskich, chętnie angażują się w działania/ inicjatywy lokalne mające
na celu kształtowanie więzi społecznych, promocję idei wolontariatu, propagują ideę społeczeństwa
obywatelskiego, są inicjatorami i realizatorami różnych wydarzeń, akcji, kampanii społecznych
adresowanych do lokalnej społeczności.
2. Kategoria ujęta w §4 ust. 4 dotyczy pracy grupy osób zatrudnionych na co dzień w jednym
przedsiębiorstwie/ firmie pracujących na rzecz danej organizacji pozarządowej/ instytucji lub osób
indywidualnych. Grupę stanowią co najmniej 3 osoby, działające w tym samym celu
w określonym czasie, na przykład: ożywiają społeczność lokalną poprzez inicjowanie i realizowanie
różnego rodzaju działań, są pomysłodawcami inicjatyw/ projektów aktywizujących mieszkańców,
wspierają mieszkańców/ instytucje/ organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności.
3. Kategoria ujęta w §4 ust. 5 dotyczy firm, które wspierają/ sponsorują/ inicjują lokalne projekty
mające miejsce na terenie Miasta Siemianowice Śląskie czy działania podejmowane
przez organizacje pozarządowe. W swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne i biorą
czynny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez wspieranie jej działań (np. wsparcie finansowe,
rzeczowe), a także budują dialog społeczny i aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 6.
1. Organizatorzy konkursu, umieszczą za pośrednictwem Biura Prasowego Urzędu Miasta
Siemianowice Śląskie informacje i regulamin konkursu wraz z załącznikami na stronach Urzędu
Miasta Siemianowice Śląskie tj. www.siemianowice.pl, a także na oficjalnych portalach
społecznościowych i w mediach.
2. Zgłoszenia kandydatów dokonują:
1) organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i inne;
2) inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
3) nieformalne grupy inicjatywne;
4) szkoły i placówki oświatowe;
5) instytucje kultury;
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6) instytucje pomocy społecznej;
7) przedsiębiorstwa i firmy zaangażowane społecznie,
8) osoby fizyczne niezwiązane z działalnością w/w organizacji i instytucji, korzystające z pomocy
wolontariuszy;
9) inne, niewymienione wyżej podmioty współpracujące z wolontariuszami na terenie Miasta
Siemianowice Śląskie.
3. Zgłoszenia w kategorii:
1) od 1-3 przyjmowane są na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) 4 przyjmowane są na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
3) 5 przyjmowane są na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku zgłoszenia do konkursu osoby niepełnoletniej potrzebna jest pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Wiek kandydatów liczy się według stanu na ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń, tj. 27 listopada
2019 r.
6. Do zgłoszenia w kategorii od 1-4 należy dołączyć wyraźną fotografię zgłaszanej osoby lub osób.
Natomiast w kategorii 5 należy dołączyć logotyp firmy. Zdjęcie lub plik powinien być w formacie
jpg., png. lub pdf. o rozdzielczości min. 300 dpi.
7. Do zgłoszenia można dołączyć dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące wolontarystyczną
pracę nominowanych. Mogą to być zdjęcia, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie,
dokumenty potwierdzające podjęte działania wolontarystyczne i inne.
8. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta
Siemianowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105 w zamkniętej i zaadresowanej następująco
kopercie:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Michałkowicka 105
41-103 Siemianowice Śląskie
z dopiskiem: „Wolontariusz Roku 2019”
9. Dla każdej kandydatury należy wypełnić oddzielny formularz uzupełniając wszystkie
zamieszczone w nim pola.
10. Organizatorzy będą rozpatrywać wyłącznie wnioski kompletne, które wpłyną do Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie.
11. Przed przygotowaniem wniosku zgłoszeniowego należy zapoznać się z zasadami konkursu
„Wolontariusz Roku 2019” zawartymi w niniejszym regulaminie.
12. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać
w dowolnym obszarze życia społecznego.
13. Zgłaszający może zgłosić po jednym kandydacie do każdej kategorii konkursu.
§ 7.
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice
Śląskie, w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ulicy Jana Pawła II 10 w Siemianowicach
Śląskich,
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2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą
adresu poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl,
3) Państwa/Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe zgłaszanego wolontariusza/ grupy
przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”,
4) w związku z przetwarzaniem Państwa/Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane
osobowe zostaną udostępnione członkom Kapituły konkursowej, a także mogą być przetwarzane
przez pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w momencie składania wniosku
oraz udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie
przepisów prawa,
5) Państwa/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony na potrzeby
realizacji konkursu „Wolontariusz Roku 2019” oraz na potrzeby promocji idei wolontariatu w mieście,
6) Państwa/Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane mogą być przez czas nieokreślony
na potrzeby realizacji konkursu „Wolontariusz Roku 2019” oraz na potrzeby promocji idei
wolontariatu w mieście, również na stronie internetowej www.siemianowice.pl oraz na portalach
społecznościowych,
7) posiadają Państwo/Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wzięcia udziału
w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”. Brak zgody na przetwarzanie danych będzie oznaczał brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie,
10) Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie wobec nich
profilowania.
§ 8.
Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz zgodą zarówno zgłaszającego jak i kandydata/ kandydatów na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku w celach konkursowych, w tym m.in. promujących wolontariat w lokalnych
społecznościach.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU I TYTUŁU
§ 9.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 20.11.2019r. do 27.11.2019r. do godz. 15.00.
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
§ 10.
1. Przy analizie kandydatur do tytułu „Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 1–4
(kategorie indywidualne oraz wolontariat pracowniczy) Kapituła będzie brała pod uwagę
w szczególności:
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1) innowacyjność działań: wprowadzanie i realizację nowatorskich pomysłów i działań
usprawniających pracę;
2) częstotliwość i systematyczność działań: na przykład: liczbę przepracowanych godzin w danym
okresie czasu, ilość akcji/ kampanii/ inicjatyw/ imprez/ wydarzeń, w których wolontariusz brał udział;
3) skuteczność i efektywność pracy oraz zaangażowanie: wyniki, efekty pracy, np. liczba
opracowanych plakatów, broszur, organizacji spotkań/ imprez/ wydarzeń;
4) umiejętność współpracy, angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej,
na przykład: umiejętność pracy w grupie, komunikatywność;
5) ogólne wrażenie o kandydacie na podstawie opisu sylwetki kandydata zawartego we wniosku
zgłoszeniowym: (kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, bezinteresowność, solidność,
szacunek do wszystkich żyjących istot, itp.)
2. Przy analizie kandydatur do tytułu „Wolontariusz Roku 2019” w przypadku kategorii 5 (Firma
zaangażowana społecznie)
Kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) cykliczność wspieranych/ sponsorowanych przedsięwzięć;
2) znaczenie wspieranych/ sponsorowanych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności Miasta
Siemianowice Śląskie;
3) różnorodność wspieranych/ sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć;
4) ogólne wrażenie o zgłoszonej firmie na podstawie opisu zawartego we wniosku zgłoszeniowym.
TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU
§ 11.
Oceny zgłoszonych kandydatów oraz wyboru laureatów dokona powołana przez Organizatorów
Kapituła Konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2019”.
PRACA KAPITUŁY NAGRODY
§ 12.
1. W skład Kapituły wejdą minimum 4 osoby zaproszone przez organizatora oraz 3 przedstawicieli
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
2. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez
niego Zastępca.
4. W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły, Przewodniczący zarządza
głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
składu Kapituły.
5. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatów wybierze jednego laureata w każdej kategorii.
6. Kapituła konkursu uprawniona jest do przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z nominowanym
wolontariuszem w kategorii od 1-3.
7. Po zakończeniu prac Kapituły sporządza się protokół zawierający listę laureatów
wraz z uzasadnieniem wyboru. Nazwiska wszystkich laureatów w kategoriach od 1-3 oraz nazwy
laureatów w kategoriach od 4-5 zostaną podane do publicznej wiadomości.
8. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
9. Członkowie Kapituły oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach zobowiązane
są do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do czasu oficjalnego ogłoszenia
wyników konkursu.
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10. Organizację pracy Kapituły, w tym przygotowanie spotkania, dostarczenie niezbędnych
materiałów,
sporządzenie
protokołu,
a
także
gromadzenie
i przechowywanie dokumentacji pracy Kapituły zapewnia Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych.
§ 13.
1. Kapituła Nagrody może zrezygnować z przyznania Nagrody w wybranej kategorii.
2. Oficjalne ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas uroczystej Gali „Siemianowickie Barwy
Wolontariatu 2019”.
NAGRODY
§ 14.
1. Nagroda ma charakter honorowy.
2. Laureaci każdej kategorii otrzymują pamiątkową statuetkę oraz dyplom, a Nominowani otrzymują
dyplom.
3. Działalność Laureatów oraz Nominowanych zostanie nagrodzona i zaprezentowana podczas
III GALI „SIEMIANOWICKIE BARWY WOLONTARIATU 2019”, zaplanowanej
na 5 grudnia 2019 rok w SCK - Park Tradycji, ul. E. Orzeszkowej 12, 41-103 Siemianowice
Śląskie.
4. Podczas Gali „Siemianowickie Barwy Wolontariatu 2019” organizatorzy utrwalać będą przebieg
wydarzenia/ gali dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia/
gali może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnicy/ Nominowani kandydaci/ Laureaci wydarzenia/
gali oraz wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia/ gali oświadczają, że wyrażają zgodę
na wykorzystanie ich wizerunku w sprawozdaniach, materiałach prasowych, internetowych
oraz telewizyjnych relacjonujących przebieg wydarzenia/ gali i nie będą rościć z tego tytułu żadnych
pretensji do organizatora. Podczas wydarzenia/ gali mogą być robione zdjęcia, na których widoczne
będą dane osobowe uczestników oraz dane Wystawców.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzje podejmują organizatorzy
konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu konkursowego.
3. Zgłoszenia do konkursu wraz z dokumentacją pozostają w archiwum jednego z organizatorów –
Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wydarzenia/ gali z uzasadnionych, ważnych
i nieprzewidzianych a niezależnych od organizatorów powodów. Organizatorzy nie będą zobowiązani
z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
o przyznanie Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019
KATEGORIA INDYWIDUALNA
1. Kategorie (właściwą zaznaczyć)
Kategoria, do której
zgłaszany jest kandydat
(należy zaznaczyć „x”
jedną kategorię):

MŁODY WOLONTARIUSZ (osoba do 18 roku życia)
WOLONTARIUSZ (osoba pomiędzy 19, a 59 rokiem życia)
WOLONTARIUSZ SENIOR (osoba powyżej 60 roku życia)

2. Informacje na temat kandydata
A. DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
Data urodzenia
E-mail

B. UZASADNIENIE NOMINACJI
Opis realizowanych
działań w okresie
od 01.01.2019 r.
do 31.10.2019 r.
W opisie działalności
kandydata należy zwrócić
szczególną uwagę na:
1) Innowacyjność działań
(wprowadzanie
i realizację nowatorskich
pomysłów i działań
usprawniających pracę):
2) Częstotliwość
i systematyczność działań
(na przykład: liczbę
przepracowanych godzin
w danym okresie czasu,
ilość akcji/ kampanii/
inicjatyw/ imprez/
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wydarzeń, w których
wolontariusz brał udział):
3) Skuteczność
i efektywność pracy oraz
zaangażowanie (wyniki,
efekty pracy, np. liczba
opracowanych plakatów,
broszur, organizacji
spotkań/ imprez/
wydarzeń):
4) Umiejętność
współpracy, angażowania
i zachęcania innych osób
do pracy wolontariackiej
(na przykład: umiejętność
pracy w grupie,
komunikatywność):
Liczba osób
korzystających z pracy
wolontariackiej
kandydata:
C. OPIS SYLWETKI KANDYDATA (opis zawierający max 1500 znaków zostanie wykorzystany na
potrzeby organizacji Gali „Siemianowickie Barwy Wolontariatu 2019”; organizator zastrzega sobie prawo
zmian edytorskich w opisie)

Dodatkowe rekomendacje – spis załączników
1.
2.
3.
4.

……………………
……………………
……………………
……………………

3. Dane podmiotu / osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko:
Adres
Telefon
E-mail
Nazwa instytucji
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i adres (w przypadku
zgłoszenia przez
instytucję)
Strona www

Oświadczenia:
1. Zgodnie art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb
związanych z wzięciem udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”,
b) na udostępnianie moich danych osobowych na stronie internetowej www.siemianowice.pl
oraz na oficjalnych portalach społecznościowych.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie moich danych
osobowych oraz wizerunku przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie dotyczącym
konkursu „Wolontariusz Roku 2019”.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku 2019”
(w tym z klauzulą informacyjną RODO), akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę
na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w Konkursie.
4. Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu
są zgodne z prawdą.

__________________________
data, miejscowość

______________________________
podpis kandydata

__________________________
data, miejscowość

______________________________
podpis osoby zgłaszającej
i pieczątka instytucji
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
o przyznanie Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019
KATEGORIA WOLONTARIAT PRACOWNICZY

1. Informacje na temat kandydata
A. DANE NA TEMAT GRUPY (nazwa grupy, lista członków w załączniku*)
Nazwa zgłaszanej grupy
Ilość członków grupy
Lider grupy
Telefon
E-mail
B. UZASADNIENIE NOMINACJI
Opis realizowanych
działań w okresie od
01.01.2019 r. do
31.10.2019r. W opisie
działalności grupy należy
zwrócić szczególną uwagę
na:
1) Innowacyjność działań
(wprowadzanie i realizację
nowatorskich pomysłów i
działań usprawniających
pracę):
2) Częstotliwość i
systematyczność działań
(na przykład: liczbę
przepracowanych godzin w
danym okresie czasu, ilość
akcji/ kampanii/ inicjatyw/
imprez/ wydarzeń, w
których wolontariusze brali
udział):
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3) Skuteczność i
efektywność pracy oraz
zaangażowanie (wyniki,
efekty pracy, np. liczba
opracowanych plakatów,
broszur, organizacji
spotkań/ imprez/
wydarzeń):
4) Umiejętność
współpracy, angażowania
i zachęcania innych osób
do pracy wolontariackiej
(na przykład: umiejętność
pracy w grupie,
komunikatywność):
Liczba osób
korzystających z pracy
wolontariackiej grupy:
C. OPIS DOTYCZĄCY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ GRUPY (opis zawierający max 1500 znaków
zostanie wykorzystany na potrzeby organizacji Gali „Siemianowickie Barwy Wolontariatu 2019”;
organizator zastrzega sobie prawo zmian edytorskich w opisie)

Dodatkowe rekomendacje – spis załączników
1.
2.
3.
4.

……………………
……………………
……………………
……………………

2. Dane podmiotu / osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko:
Adres
Telefon
E-mail
Nazwa instytucji i
adres (w przypadku
zgłoszenia przez
instytucję)
Strona www
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Oświadczenia:
1. Zgodnie art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb
związanych z wzięciem udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”,
b) na udostępnianie moich danych osobowych na stronie internetowej
www.siemianowice.pl oraz na oficjalnych portalach społecznościowych.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie moich danych
osobowych oraz wizerunku przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie dotyczącym
konkursu „Wolontariusz Roku 2019”.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku 2019”
(w tym z klauzulą informacyjną RODO), akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę
na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w Konkursie.
4. Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu
są zgodne z prawdą.

______________________________

data, miejscowość

__________________________

podpis osoby zgłaszającej/
osób zgłaszających
i pieczątka instytucji
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Załącznik do wniosku zgłoszeniowego w kategorii „Wolontariat pracowniczy” – lista członków
Nazwa grupy:………………………………………………………….
L.p.

Nazwisko i imię

Numer telefonu

Adres e-mail

Oświadczenia:
Reprezentant –
1. Zgodnie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
1 osoba*
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(wpisać TAK /
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
NIE)
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu dla potrzeb związanych z wzięciem udziału w konkursie
„Wolontariusz Roku 2019”,
b) na udostępnianie moich danych osobowych na stronie
internetowej www.siemianowice.pl oraz na oficjalnych portalach
społecznościowych.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
oraz
rozpowszechnianie moich danych osobowych oraz wizerunku przez
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie dotyczącym
konkursu „Wolontariusz Roku 2019”.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu
konkursu „Wolontariusz Roku 2019” (w tym z klauzulą
informacyjną RODO), akceptuję jego postanowienia i wyrażam
zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w konkursie.
4. Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się
w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

1.
2.

*proszę wyznaczyć 1 reprezentanta
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Załącznik Nr 3
do Regulaminu Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
o przyznanie Nagrody i Tytułu Wolontariusza Roku 2019
KATEGORIA FIRMA ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE

A. DANE NA TEMAT FIRMY
Nazwa firmy
Imię i nazwisko
osoby
reprezentującej
firmę
Adres pocztowy
Telefon
E-mail
B. UZASADNIENIE NOMINACJI
Opis wpieranych/
sponsorowanych
działań w okresie
od 01.01.2019r.
do 31.10.2019r.
W opisie należy
zwrócić
szczególną uwagę
na:
1) Cykliczność
wspieranych/
sponsorowanych
przedsięwzięć:
2) Znaczenie
wspieranych/
sponsorowanych
przedsięwzięć dla
lokalnej
społeczności
Miasta
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Siemianowice
Śląskie:
3) Różnorodność
wspieranych/
sponsorowanych
lokalnych
przedsięwzięć:
Liczba osób
korzystających ze
wsparcia firmy:
C. OPIS DOTYCZĄCY WSPIERANYCH/SPONSOROWANYCH INICJATW/ AKCJI (opis
zawierający max. 1500 znaków zostanie wykorzystany na potrzeby organizacji Gali
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu 2019”; organizator zastrzega sobie prawo zmian edytorskich
w opisie)

Dodatkowe rekomendacje – spis załączników
1.
2.
3.
4.

……………………
……………………
……………………
……………………

3. Dane podmiotu / osoby zgłaszającej
Imię i nazwisko:
Adres
Telefon
E-mail
Nazwa instytucji
i adres
(w przypadku
zgłoszenia przez
instytucję)
Strona www
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Oświadczenia:
1. Zgodnie art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na:
a) przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb
związanych z wzięciem udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2019”,
b) na udostępnianie moich danych osobowych na stronie internetowej
www.siemianowice.pl oraz na oficjalnych portalach społecznościowych.
2. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie moich danych
osobowych oraz wizerunku przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie
dotyczącym konkursu „Wolontariusz Roku 2019”.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „Wolontariusz Roku 2019”
(w tym z klauzulą informacyjną RODO), akceptuję jego postanowienia i wyrażam zgodę
na zgłoszenie mojej kandydatury do udziału w Konkursie.
4. Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu są
zgodne z prawdą.

______________________________

data, miejscowość

__________________________

podpis osoby zgłaszającej/
osób zgłaszających
i pieczątka instytucji

______________________________

__________________________

data, miejscowość

podpis osoby reprezentującej
zgłaszaną firmę
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