
Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/2021
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 4 października 2021 r.

Regulamin V edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”

§ 1. Organizacja i cel Konkursu

1. Organizatorem V edycji konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Ideą Konkursu jest promowanie wolontariatu w Siemianowicach Śląskich poprzez wyróżnienie 
osób, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób 
potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się 
swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, 
instytucje oraz pracodawców. 
3. Nagrody i wyróżnienia przyznane będą osobom/grupom, które w okresie od 1.01.2020 r. 
do 30.09.2021 r. w sposób szczególny wyróżniały się swoim zaangażowaniem społecznym 
i podejmowały działania wolontariackie w Siemianowicach Śląskich na rzecz:
1) innych osób;
2) organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego;
3) organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej 
przez nie działalności gospodarczej;
4) wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych;
5) zwierząt i ochrony środowiska. 

§ 2. Kategorie Konkursu

1. Konkurs „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” rozstrzygany jest w trzech kategoriach: 
1) wolontariat szkolny,
2) wolontariat indywidualny,
3) wolontariat grupowy.
2. Kategoria wolontariat szkolny skierowana jest do uczniów siemianowickich szkół.
Obejmuje ona działania pojedynczych osób lub grup wolontariuszy reprezentujących 
siemianowickie szkoły.
3. Kategoria indywidualna obejmuje działania jednego wolontariusza.
4. Kategoria grupowa obejmuje działania grupy wolontariuszy, składającej się z minimum 3 osób. 

§ 3. Adresaci Konkursu

Konkurs skierowany jest do:
1) wolontariuszy,
2) osób korzystających z pomocy wolontariuszy;



3)  organizacji  pozarządowych  i  instytucji  publicznych  współpracujących  z  wolontariuszami  
i wspierających ruch wolontariacki.

§ 4. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać:
1) indywidualni wolontariusze lub grupy wolontariuszy – reprezentujący uczniów siemianowickich 
szkół,
2) szkolne koła wolontariatu,
3) pojedynczy wolontariusze,
4) grupy wolontariuszy.
2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwany dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką 
może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego.
3. Kandydatów mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe,
2) szkoły i placówki oświatowe,
3) grupy samopomocowe,
4) instytucje państwowe,
5) instytucje samorządowe,
6) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
7) osoby fzyczne korzystające z pomocy wolontariuszy,
8) wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury). 

§ 5. Wymagania formalne

1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 
niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 4 ust. 3 pkt 6 i 7 konieczne jest 
pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która 
może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. Jeden formularz odpowiada jednemu zgłoszeniu, przy czym do Konkursu w poszczególnych 
kategoriach jeden zgłaszający może nominować maksymalnie trzech kandydatów/trzy grupy. 
Dla każdego Kandydata/grupy należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
4. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydatów,                    
o których mowa w § 4 ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refeksja,
pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez zgłaszaną osobę lub grupę kryteriów, 
o których mowa w § 8. 
5. Opis, o którym mowa w ust. 4, powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach 
w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub w wersji 
elektronicznej w formie wskazanej w ust. 6 pkt 1.
6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem i podpisanymi oświadczeniami należy 
przekazać w jednej z niżej wskazanych form:



1) elektronicznej – na adres ratusz@um.siemianowice.pl, z tematem wiadomości
V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz 
potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf 
i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot 
zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny: 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
Wydział Polityki Społecznej
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie
z dopiskiem V edycja konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”;
3) osobistej - w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie mieszczących się 
przy ulicy Jana Pawła II 10 oraz ulicy Michałkowickiej 105. 

§ 6. Harmonogram Konkursu

1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 4 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r. – 
o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 3 grudnia 2021 r. 
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych www.siemianowice.pl  
4. Wręczenie dyplomów oraz statuetek laureatom Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali 
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu” - 2020/2021.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości 
na stronach internetowych www.siemianowice.pl w terminie do 25 listopada 2021 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust. 4 i wręczenia nagród 
w inny sposób z przyczyn niezależnych od organizatorów. 

§ 7. Kapituła i jej zadania

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze niniejszego zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) przedstawiciele Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,
3) przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji 
lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie, o którym mowa w ust. 1.
5. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących 
kategoriach:
1) wolontariat szkolny,
2) wolontariat indywidualny,
3) wolontariat grupowy.

http://www.siemianowice.pl/
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6. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
7. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 8.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku 
możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego.
9. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków.
10. Posiedzenie Kapituły może odbywać się w formule stacjonarnej lub zdalnej. 
11. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają 
swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres 
s_miland@um.siemianowice.pl
12. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki 
przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu. Protokół podpisuje 
Przewodniczący Kapituły Konkursu.
13. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.
14. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
15. Organizację pracy Kapituły Konkursowej, w tym przygotowanie spotkania, dostarczenie 
niezbędnych materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie 
dokumentacji zapewnia Wydział Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
16. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 8. Kryteria oceny zgłoszeń

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę przede wszystkim następujące
kryteria:
1) zaangażowanie,
2) innowacyjność,
3) skuteczność,
4) partnerstwo.

§ 9. Uprawnienia laureatów

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Siemianowickich 
Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań 
promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu na swoich stronach internetowych 
www.siemianowice.pl 

§ 10. Wykorzystanie wizerunku

1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografi 
i dokumentacji flmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących 
przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

http://www.siemianowice.pl/


2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania flmowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfkowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.siemianowice.pl, 
w Siemianowickiej Gazecie Samorządowej „Głos Miasta” oraz portalach społecznościowych 
Facebook, Twiter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
5. Członkowie Kapituły oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniu zobowiązane                         
są do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do czasu ofcjalnego ogłoszenia 
wyników konkursu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu 
wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie 
Konkursu.
5. Wszelkie informacje o Konkursie można otrzymać pod nr tel. 32 760 54 45 lub wysyłając pytania 
na adres e-mail: s_miland  @um.siemianowice.pl   
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