
 

 

 

 

 

 

Regulamin plebiscytu Wolontariusz Roku 2021 Gminy Prusice  

 

§ 1 Informacja i zasady ogólne  

 

1. Plebiscyt “Wolontariusz Roku 2021” organizowany jest przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Prusicach i 502 Szczep Harcerski “Brzask” Hufca ZHP Powiatu 

Trzebnickiego.  

2. Celem organizatorów jest, aby plebiscyt “Wolontariusz Roku” stał się prestiżowym 

konkursem wyróżniającym osoby, które podejmują wolontariacką aktywność na 

rzecz społeczności lokalnej, na terenie Gminy Prusice. Tytuł ten będzie przyznawany 

corocznie.   

3. Patronat honorowy nad Plebiscytem objęli:  

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz; 

Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, 

Komendant Hufca Powiatu Trzebnickiego hm. Mirosław Uruski, 

Komenda 502 Szczepu Harcerskiego “Brzask” 

4. Celem plebiscytu jest:  

Zaprezentowanie różnych form pracy wolontariackiej;  

Promocja postaw społecznych;  

Podziękowanie wolontariuszom za ich dotychczasowe zaangażowanie i pracę oraz 

wzmocnienie i promocję postaw; 

Gala wolontariatu odbędzie się 2 grudnia 2022 r., w Gminnym Ośrodku Kultury                        

i Sportu w Prusicach.   

§ 2 Zasady Plebiscytu   

 

1. W ramach konkursu Wolontariusz Roku można zgłaszać kandydatów i kandydatki w 

kategoriach:  

• Wolontariat Rodzinny i na rzecz Seniorów;  

Kategoria ma na celu docenienie osób, które pomagają w życiu codziennym seniorom, 

sprawiają, żeby jak najmniej czuli się samotni. A także o tych, którzy dbają o wsparcie 

dla rodziców, by pomóc im budować właściwe wzorce dla swoich dzieci lub włączają 

się dla nich w pomoc materialną. 

• Wolontariat Szkolny;  

Kategoria ma na celu docenienie nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy podejmują 

się wielu ciekawych inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej oraz globalnej. 

Dzięki tym działaniom pielęgnują nasze wartości oraz uczą współpracy.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wolontariat Społeczny;  

Kategoria ma na celu docenienie osób, które na co dzień pracują w stowarzyszeniach, 

fundacjach, klubach. Swym działaniem nie tylko integrują swój rejon, ale 

również uczą właściwych postaw i wzorców obywatelskich. 

2. W wyżej wymienionych kategoriach zgłaszać można osoby indywidualne, nie 

instytucje.   

 

3. Zgłoszeń mogą dokonywać:  

• Organizacje pozarządowe,  

• Sołectwa,   

• Szkoły,  

• Instytucje samorządowe,  

• Osoby fizyczne korzystające z pomocy/wsparcia wolontariuszy.  

 

4. Jeden podmiot –instytucja może zgłosić max. 2 osoby w danej kategorii.  

5. Plebiscyt nie ma ograniczeń wiekowych, ponieważ taki jest wolontariat - 

wolontariuszem może być każdy, kto chce bezinteresownie, dobrowolni i bezpłatnie 

pomagać innym.  

6. Kandydatów można zgłaszać wypełniając formularz dołączony do 

regulaminu, do dnia 23.11.2022 r., na adres e-mail wolontariat@prusice.pl   

7. Kapituła oceniająca wybierze 3 osoby wyróżnione w każdej kategorii. Następnie z 

nich wyłoni zwycięzcę.   

8. W przypadku gdy w danej kategorii zostanie zgłoszona jedna osoba, to Kapituła 

decyduje o jej wyróżnieniu, a nie frekwencja.  

9. Kapituła ma prawo do weryfikacji wszystkich nominowanych i w razie uzasadnionych 

wątpliwości nie uznać zgłoszenia, odnotowując to w protokole.  

10. Na Galę zostaną zaproszone wszystkie osoby, które zostały zgłoszone do plebiscytu.   

 

§ 3 Kategoria dodatkowa 

1. Kapituła oceniająca będzie miała możliwość przyznać dodatkowo nagrodę w kategorii 

Nagroda Specjalna dla obszarów:  

• Najciekawsza inicjatywa wolontariacka;  

• Miejsce przyjazne wolontariuszom;  

• Partnerów współpracujących przy realizacji inicjatyw wolontariackich.  

2. Z trzech wyżej wymienionych obszarów, będzie przyznawana jedna nagroda  
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§ 4 Kapituła 

1. Kapitułę Stanowią: 

- Burmistrz Gminy Prusice, bądź wyznaczony przez niego reprezentant; 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, bądź wyznaczony przez 

niego reprezentant; 

- Komendant 502 Szczepu Harcerskiego Brzask, bądź wyznaczony przez niego 

reprezentant; 

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach, bądź wyznaczony przez niego reprezentant; 

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, bądź wyznaczony przez niego 

reprezentant; 

-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej, bądź wyznaczony przez niego reprezentant; 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Nominowani zostaną powiadomieni o zgłoszeniu do plebiscytu i po udzielaniu zgody na 

przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych przejdą do kolejnego etapu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Gali Wolontariatu w 

przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.   

3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz 

zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej Gminy Prusice aktualnych 

informacji.   

5. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

   

Do regulaminu dołączany jest Zał.1 Formularz zgłoszenia  

 


