
 

 

Regulamin konkursu ,,Gala Dobrych Serc” 

Tytuł „Wolontariusz Gali Dobrych Serc” jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym  wolontariuszom 

szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych oraz organizacjom pozarządowym/wolontariackim 

działającym na terenie miasta i gminy Włocławek biorącym udział w konkursie. 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa warunki konkursu: „Gala Dobrych Serc” rozgrywanego na terenie miasta i gminy 

Włocławek . 

 

2. Organizatorem konkursu jest grupa projektowa  ,,Gala dobrych serc" założona przez Bartosza 

Durmę (tym samym kierownika projektu społecznego ,,Gala Dobrych Serc”) działająca w ramach 

Ogólnopolskiej Olimpiady ,,Zwolnieni z Teorii” organizowanej przez fundację Social Wolves. 

 

3. Celem konkursu jest: 

a) prezentacja i promocja wolontariatu, 

b) wyrażenie podziękowania tym, którzy dobrowolnie, ochoczo i bez wynagrodzenia działają na 

rzecz społeczeństwa lokalnego, 

c) kształtowanie postaw prospołecznych, 

d) integracja społeczności lokalnej. 

 

4. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w 

Internecie. 

 

5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i 

obowiązki jego uczestników. 

 

6. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 02.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 roku, a jego 

rozstrzygnięcie odbędzie 11 marca 2016 roku, zwieńczeniem, którego będzie uroczysta ,,Gala 

Dobrych Serc”. 

7. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 5. § 2. jest równoznaczne z 

akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków 

określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym 

czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.  

 

8. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: 

galadobrychserc@gmail.com 

galadobrychserc@gmail.com


§ 2. Organizacja konkursu 

1. Zgłoszenia do tytułu mogą składać:  

a)           uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie miasta i 

gminy Włocławek, 

b)          członkowie organizacji pozarządowych/ wolontariackich wykonujących działalność społeczno-

wolontariacką na terenie miasta i gminy Włocławek. 

 

c)          osoby pośrednie, szkoły lub organizacje pozarządowe, które uważają, że dany wolontariusz 

zasługuje na udział w niniejszym konkursie i że powinien zostać on doceniony. 

 

2. Kandydaci są  zgłaszani w jednej, głównej kategorii: „Wolontariusz Gali Dobrych Serc”. 

 

3.           Przez  wolontariusza tudzież społecznika przystępującego do konkursu należy rozumieć osobę 

, która ukończyła 13 r. ż. kontynuującą naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej  lub 

osobę, która jest członkiem organizacji pozarządowej( fundacje, stowarzyszenia itd.) i tym samym 

podejmuje ona działania wolontariackie. 

 

4.             W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu, która podzielona jest na 2 

(dwa) etapy. Poszczególne etapy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu.  

 

Harmonogram Konkursu:  

 

- ETAP I - 02.02.2016r. – 29.02.2016 r. do godziny 17:00 (zbieranie zgłoszeń i formularzy do 

konkursu)  

 

- ETAP II – 01.03.2016 r.  – 08.03.2016 r. do godziny 23:59 (głosowanie internetowe na wolontariuszy 

zgłoszonych do konkursu) .Głosowanie będzie miało miejsce  na stronie internetowej: 

www.promocjewloclawskie.pl 

 

5.           W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 02.02.2016r. do dnia 29.02.2016r.  

do godziny 17:00 dokonać zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego w Aplikacji Google Formularze LUB wyplenienia karty zgłoszeniowej i odesłanie jej 

skanem na adres e-mail: galadobrychserc@gmail.com .  

 

Zgłoszenie musi zawierać: 

 

a) Dane zgłoszeniowe: Niezależnie czy dana osoba jest uczniem szkoły gimnazjalnej czy 

ponadgimnazjalnej tudzież członkiem organizacji pozarządowej/wolontariackiej: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, oraz pełną nazwę szkoły lub organizacji do której należy uczestnik konkursu, adres e-mail, 

numer telefonu, opis działalności społeczno-wolontaraickiej oraz zaakceptowanie zasad i regulaminu 

konkursu.   
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b) Dane zgłoszeniowe (w przypadku, gdy do konkursu wolontariusza zgłasza osoba pośrednia): 

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej (w przypadku gdy do konkursu wolontariusza zgłasza np. szkoła 

bądź organizacja pozarządowa konieczne jest podanie pełnej nazwy instytucji), adres e-mail oraz 

numer telefonu osoby zgłaszającej.  

Niezależnie czy wolontariusz jest uczniem szkoły gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej tudzież 

członkiem organizacji pozarządowej/wolontariackiej: imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz pełną 

nazwę szkoły lub organizacji do której należy uczestnik konkursu, adres e-mail, numer telefonu, opis 

działalności społeczno-wolontaraickiej oraz zaakceptowanie zasad i regulaminu konkursu.   

c)  Zdjęcie przedstawiające uczestnika konkursu (będzie one wykorzystywane w głosowaniu 

internetowym i na finale ,,Gali Dobrych Serc”).   

 

Zdjęcie powinno być w formacie jpg (max 2GB) i wysłane na adres e-mail: 

galadobrychserc@gmail.com (w tytule wiadomości należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO wolontariusza). 

c) Każdy uczestnik  lub osoba zgłaszająca wolontariusza do konkursu ma zadanie wykonać filmik 
lub prezentację multimedialną ukazującą jego zaangażowanie w wolontariat oraz przedstawiającą 
jego działalność społeczną. 
Prezentacja multimedialna powinna zawierać (min. 10, a  max. 15 slajdów), a filmik nie powinien być 
krótszy niż 1 minutę, a dłuższy niż  2 minuty.   
Forma wykonania zarówno jak i prezentacji jak i filmiku jest dowolna.  
Materiały te należy także załączyć w wiadomości e-mail wraz ze zdjęciem.  

6.  Kandydat może zarówno zgłosić sam siebie jak i może zostać zgłoszony przez osobę pośrednią, np. 

szkołę lub organizację pozarządową do której należy. 

 

7. Wszyscy laureaci konkursu zostaną zaprezentowani wraz ze swoim opisem działalności społeczno – 

wolontariackiej i zdjęciem na na stronie www.promocjewloclawskie.pl, na kanale YouTube ,,Gala 

DobrychSerc” , na Instagramie i Sanpchacie (Gala Dobrych Serc) oraz na profilu Facebook (w tym na 

Profilu Promocje Włocławskie). 

 

8. Filmiki i prezentacje multimedialne wraz z opisem uczestnika konkursu Organizator będzie 

publikował przez cały czas jego trwania na na stronie www.promocjewloclawskie.pl na kanale 

YouTube ,,Gala DobrychSerc” , na Instagramie i Sanpchacie (Gala Dobrych Serc) oraz na profilu 

Facebook (w tym na Profilu Promocje Włocławskie). 

9. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do 

Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie. 

10. Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz. 

11. Zgłoszenie filmiku lub prezentacji multimedialnej do konkursu, o których mowa w pkt 5c) jest 

równoznaczne ze złożeniem przez osobę zgłaszającą następujących oświadczeń:  

 

- oświadczenia, że jest on autorem tego filmiku tudzież prezentacji multimedialnej i posiada pełne 

prawa autorskie do korzystania z niego, a w przypadku gdy nie jest jego autorem,  że uzyskał zgodę 

autora wideo na jego zgłoszenie do konkursu i publikację podczas konkursu na stronie 

www.promocjewloclawskie.pl, na kanale YouTube ,,Gala DobrychSerc” , na Instagramie i Sanpchacie 

(Gala Dobrych Serc) oraz na profilu Facebook (w tym na Profilu Promocje Włocławskie), a także po 

zakończeniu konkursu, 
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 - oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi zezwolenia na publikację zgłoszonego filmiku lub 

prezentacji multimedialnej w czasie trwania konkursu na stronie www.promocjewloclawskie.pl, na 

kanale YouTube ,,Gala DobrychSerc” , na Instagramie i Sanpchacie (Gala Dobrych Serc) oraz na profilu 

Facebook (w tym na Profilu Promocje Włocławskie), a także po zakończeniu konkursu, 

 

 - oświadczenia, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w czasie trwania konkursu na 

stronie www.promocjewloclawskie.pl, na kanale YouTube ,,Gala DobrychSerc” , na Instagramie i 

Sanpchacie (Gala Dobrych Serc) oraz na profilu Facebook (w tym na Profilu Promocje Włocławskie), a 

także po zakończeniu konkursu, 

 

 - w przypadku, gdy na zgłoszony filmik lub prezentacja multimedialna przedstawia także inne osoby - 

oświadczenia, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikację ich wizerunku w czasie 

trwania konkursu (wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie) na stronie 

www.promocjewloclawskie.pl, na kanale YouTube ,,Gala DobrychSerc” , na Instagramie i Sanpchacie 

(Gala Dobrych Serc) oraz na profilu Facebook (w tym na Profilu Promocje Włocławskie), a także po 

zakończeniu konkursu. 

 

12.  Osoba bądź instytucja zgłaszająca filmik lub prezentacje multimedialną do konkursu ponosi pełną 

odpowiedzialność prawną za prawdziwość powyższych oświadczeń. W przypadku gdyby któreś z 

powyższych oświadczeń okazało się wadliwe uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia 

osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, 

powstałe w związku z wadliwością tych oświadczeń. 

 

13. Każdy nadesłany do konkursu filmik i prezentacja multimedialna podlegają procedurze moderacji. 

Nie  mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych przez prawo 

lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie prawa do 

równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Zarówno filmik jak i prezentacja multimedialna  

musi być zgodna z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz 

zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:  

 

- prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody, 

 - dobre imię innych osób lub organizacji,  

- zasadę uczciwej konkurencji,  

- wiarygodność handlową osób lub organizacji.  

 

14. Moderacja filmiku i prezentacji multimedialnej przeprowadzana jest przez dedykowaną przez 

Organizatora do tego celu osobę i polega na sprawdzeniu zgodności treści prezentowanych na 

przesłanym filmiku i prezentacji multimedialnej z regulaminem. 

 

15. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które 

ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i 

ewentualne odebranie w nim nagród.  

 

16. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym 

regulaminie. 

17. Wysłanie zgłoszenia kandydata przed osobę pośrednią, szkołę lub organizację pozarządową jest 

równoznaczne z tym, że posiadają one zgodę danego wolontariusza na uczestnictwo w konkursie. 
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§ 3. Wybór laureatów konkursu 

1. Wyboru laureatów dokonują internauci poprzez głosowanie internetowe w drugim etapie 

trwania konkursu na stronie www.promocjewloclawskie.pl w zakładce ,,,Głosowanie na 

Wolontariusza Gali Dobrych Serc”. 

2. Wyniki głosowania przez cały czas trwania drugiego etapu będą jawne i widoczne.  Przy każdym 

imieniu i nazwisku zostanie ukazany aktualny wynik procentowy. 

3. Głosowanie na Wolontariuszy potrwa do 08.03.2016 r. do godziny 23:59. Zwycięzcą Konkursu 

zostanie ten Wolontariusz, którego kandydatura zdobędzie najwięcej głosów internautów.  

By oddać głos na swojego faworyta każdy internauta będzie musiał zaznaczyć odpowiedniego 

kandydata na, którego chce oddać głos. Każdy internauta może oddać tylko jeden głos przez cały czas 

trwania konkursu. W przypadku równej liczby oddanych głosów, o ostatecznym wyborze zwycięzcy 

decyduje organizator konkursu. 

 

4.  Przy analizie kandydatur do tytułu „Wolontariusz Gali dobrych serc"” głosujący powinni brać  pod 

uwagę w szczególności:  

a) zaangażowanie w pracę wolontariacką , 

b) innowacyjność działań, 

c) umiejętność współpracy, 

d) częstotliwość i systematyczność działań, 

e) skuteczność i efektywność pracy, 

f) umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej. 

 

5. Zwycięzca konkursu oficjalnie zostanie ogłoszony podczas finału ,,Gali Dobrych Serc”, która będzie 

miała miejsce 11 marca br. w Centrum Kultury Browar ,,B” we Włocławku.  

 

§ 4.  Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Organizator przyznaje jeden  tytuł „Wolontariusz Gali Dobrych Serc” osobie, która zwyciężyła 

w głosowaniu internautów. 

2. Tytuł ma charakter honorowy, a jego materialna forma to statuetka wraz z aktem nadania. 

3. Organizator  może przyznać dodatkowo  wyróżnienia w dowolnej formie ustalonej przez 

niego  w trakcie trwania konkursu.  

4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dwuosobowe zaproszenie na finał ,,Gali Dobrych Serc”. 

 

5. Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony pamiątkowymi gadżetami oraz otrzyma dyplom 

potwierdzający jego honorowy udział w konkursie. 

 

6. Rozdanie nagród dla laureatów konkursu nastąpi podczas finału ,,Gali Dobrych Serc”.  
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§ 5.  Postanowienia końcowe 

1. Od werdyktu głosowania internautów nie przysługuje odwołanie. 

2. Pełna treść regulaminu będzie udostępniona przez cały czas trwania konkursu na profilu Facebook 

,,Gala Dobrych Serc” oraz na stronie www.promocjewloclawskie.pl . 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez 

niego wyłącznie w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania 

wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania emailem lub/i SMS-em informacji 

związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, 

poz .883 z późn. zm.). 

 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Włocławek, 01.02.2016r. 
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