
 

REGULAMIN KONKURSU  

„Razem Możemy Więcej. Edycja 2016" 

I. ORGANIZATOR KONKURSU.  

Powiat Policki. 

II. CELE KONKURSU.  

1. Promocja różnorodnych form zaangażowania społecznego, w tym działalności organizacji 

pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych oraz instytucji i podmiotów rozwijających 

aktywność społeczną w Powiecie Polickim.    

2. Informowanie o akcjach, programach oraz inicjatywach, które powstały lub zostały zrealizowane 

na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Polickiego w 2016 roku.  

III. ZASADY KONKURSU.  

1. Wyróżniamy następujące kategorie zgłoszeń:  

 Kategoria I. Działanie warte naśladowania (np. inicjatywy, wydarzenia, projekty 

promujące aktywność społeczną i obywatelską). 

Do konkursu można zgłosić m.in.: 

o organizację pozarządową (fundację, stowarzyszenie),  

o grupę nieformalną (np. zespół taneczny, teatr niezależny),    

o radę osiedla, radę sołecką, świetlicę środowiskową,  

o placówkę oświatową, szkolno-wychowawczą lub opiekuńczo-wychowawczą,  

o ośrodek pomocy społecznej (OPS, PCPR), ośrodek sportu, kultury, jednostkę 

samorządu terytorialnego, 

które w 2016 r. zrealizowały konkretne przedsięwzięcie, wykazały aktywność społeczną, utworzyły 

nową organizację / grupę nieformalną lub powołały nową formę działalności lub pomocy kierowanej 

do mieszkańców z terenu Powiatu Polickiego.  

 Kategoria II. Wspólne działania (np. działania realizowane w partnerstwie; działalność 

organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) 

Do konkursu można zgłosić: 

o organizację pozarządową (fundację, stowarzyszenie),  

o grupę nieformalną (np. zespół taneczny, teatr niezależny),    

o przedsiębiorstwo (firmę), 

o osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

które w 2016 r. prowadziły działania realizowane w partnerstwie i współpracowały poprzez wsparcie 

finansowe, rzeczowe lub inne (np. praca, opieka) z organizacjami lub instytucjami z terenu Powiatu 

Polickiego.  

 



 Kategoria III. Osobowość roku (wolontariusz, sponsor, firma, sołtys, 

nauczyciel/wychowawca, senior itp.). 

Do konkursu można zgłosić osoby:  

o wolontariusza,  

o sponsora, 

o firmę, 

o sołtysa, 

o nauczyciela/wychowawcę, 

o seniora itp.  

który/a w swojej działalności na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego wykazał/a się szczególnym 

zaangażowaniem, sumiennością i wytrwałością. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno wieloletniej 

działalności jak i osób/firmy rozpoczynających/ej tego typu działalność w 2016 r.  

 

 Kategoria IV. Działalność wolontarystyczna (np. wolontariat w szkole, miejscu pracy, 

instytucji). 

Do konkursu można zgłosić:  

o placówkę oświatową, szkolno-wychowawczą lub opiekuńczo-wychowawczą, 

o przedsiębiorstwo (firmę) itp., 

o grupy nieformalne,  

które w 2016 r.  realizują bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać uprawnieni wnioskodawcy:  

 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,  

 świetlice środowiskowe, rady osiedli, rady sołeckie,   

 przedszkola, szkoły, placówki szkolno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze,  

 ośrodki pomocy społecznej (PCPR, OPS),  

 przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

 osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, 

 osoby indywidualne.  

3. Wyżej wymienieni wnioskodawcy mogą samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę lub mogą 

zgłosić kandydaturę innej organizacji, instytucji i osoby.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: nadesłanie zgłoszenia na formularzu stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu (formularz w wersji elektronicznej na stronie www.policki.pl).   

5. Każdy upoważniony wnioskodawca może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń (każdorazowo 

składając oddzielne zgłoszenie).  

6. Zgłoszenie należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 10 listopada 2016 roku                          

w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 2016”             

na adres: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwo Powiatowe w Policach,                       

ul. Tanowska 8, 72-010 Police, tel. 91 43 28 143, e-mail: michalak@policki.pl. W przypadku 

zgłoszeń składanych pocztą decydować będzie data wpływu.   

http://www.policki.pl/


IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej II Powiatowej Gali Wolontariatu i Aktywności 

Społecznej w dniu 9 grudnia 2016 r. w Hotelu „DOBOSZ” w Policach (szczegółowe informacje 

zostaną przekazane uczestnikom konkursu odrębnym zaproszeniem). 

V. NAGRODY. 

1. Ustala się nagrody (statuetki i dyplomy) w następujących kategoriach:  

A. Kategoria I. Działanie warte naśladowania.   

B. Kategoria II. Wspólne działania.   

C. Kategoria III. Osobowość roku. 

D. Kategoria IV. Działalność wolontarystyczna.   

2. Oceny i wyboru najlepszych kandydatów do nagrody dokonuje Kapituła konkursowa przede 

wszystkim według następujących kryteriów: 

1) zaangażowanie, 

2) innowacyjność, 

3) skuteczność, 

4) partnerstwo w podejmowanych działaniach. 

3. Kapitułę konkursową powołuje Starosta Policki, a jej skład będą stanowić przedstawiciele różnych 

środowisk.  

4. Kapituła konkursowa ustala liczbę oraz zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród, a także 

wyróżnień i uhonorowania dodatkowych osób, organizacji, instytucji i sponsorów. 

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Informacja o laureatach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.  

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji 

dotyczących osób i działań zgłoszonych do konkursu.  

3. Złożenie wniosku do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                                

na wykorzystanie zawartych w nim informacji do ewentualnego upowszechnienia.  

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 

Konkursu.  


