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          do Zarządzenia Nr 310/2021 

                                                                                                         Prezydenta Miasta Tczewa 
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REGULAMIN KONKURSU 

 
„Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców miasta Tczewa w okresie pandemii” 

 
Celem konkursu jest docenienie zaangażowania wolontariuszy działających na terenie miasta 

Tczewa w okresie pandemii. Spośród osób zgłoszonych Kapituła Konkursowa wyróżni  

3 laureatów. 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU: 
 

Prezydent Miasta Tczewa. 

 
II. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać: 

- grupy nieformalne i organizacje pozarządowe,  

- grupy samopomocowe,  

- instytucje państwowe, samorządowe,  

-przedsiębiorstwa,  

-osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy,  

- sami wolontariusze. 

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych 
wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza  

w okresie pandemii przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie 
zaświadczyć. 

2. Nominowani do konkursu mogą być pojedyńczy wolontariusze. 

3. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność woluntarystyczną mogą 

wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego w okresie trwania pandemii. 

4. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu (załącznik nr 1). 

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy.  W każdym 

formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić rubrykę: opis działalności nominowanej 

osoby w okresie pandemii. 

5. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 3 grudnia 2021 r. 

6. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu. 

7. Zgłoszenia można przesyłać pocztą e-mail na adres jablonska@um.tczew.pl lub  

złożyć osobiście w   Biurze   Obsługi   Klienta   Urzędu   Miejskiego w Tczewie, przy 

ul. 30 Stycznia 1. 

8. Regulamin konkursu znajduje się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej 

stronie internetowej: www.organizacje.tczew.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Tczewie  

w: Wydziale Spraw Społecznych, budynek przy ul. 30 Stycznia 1 pok.38. 

 

III. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ: 
 

1.Podczas weryfikacji nominowanych kandydatów uwzględniane będą przede wszystkim 

następujące kryteria: 

• działalność wykonywana w czasie pandemii;  

• zaangażowanie;  

• skuteczność. 

 

 

 



IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 
 

1. Do 10 grudnia 2021 r. Kapituła Konkursowa , składająca się z Zastępcy Prezydenta 

Miasta Tczewa ds. społecznych, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych oraz  

Przewodniczącego Tczewskiej Rady Działalności Publicznego, wybierze na swoim 

posiedzeniu 3 laureatów tytułu „Wolontariusz działający na rzecz mieszkańców 

miasta Tczewa w okresie pandemii”.  

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:  

a) kompletne i prawidłowo wypełnione;  

b) złożone na obowiązującym formularzu;  

c) złożone w terminie określonym w regulaminie konkursu. 

3. Kapituła Konkursowa ogłosi swój werdykt dnia 16 grudnia 2021 r. na uroczystej 

Powiatowej Gali Wolontariatu, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki 

w Tczewie. 

 
 
 

VI.PRZEPISY KOŃCOWE: 
 

1. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

2. W zakresie związanym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

Gmina Miejska Tczew postępuje zgodnie z postanowieniami 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

3. Nadesłane nominacje nie podlegają zwrotowi. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest automatycznie wyrażeniem zgody na publikowanie  

w mediach zdjęć oraz ujawnienia imienia i nazwiska.  

 

 

Prezydent Miasta  

 

Mirosław Pobłocki 

 

 


