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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych                         i 
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu.  

ADRESACI KONKURSU 
 
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które 
realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych 
współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA 
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU   

 
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia   07.09.2018 r.  
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu. 
 
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną do 
Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Opolu 45-064, ul. 
Damrota 4/35-36, biuro@ocwip.pl 
 
Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do 
pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. 
 
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać  
w dowolnym obszarze życia społecznego.  
 
Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis 
powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza 
zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.  
 
Należy również dołączyć zdjęcia (w dobrej jakości) kandydata/ kandydatki/ kandydatów. 
 
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń 
dokonywanych pocztą elektroniczną).  
 
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które 
wspólnie podejmują działania społeczne.  
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy 
samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać 
mogą się sami wolontariusze. 
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne 
jest potwierdzenie działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym 
fakcie zaświadczyć.  
 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ  
 
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, 
podejmowane działania, skuteczność.  
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.10.2018 r. podczas Opolskiej Gali Aktywności 
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Opolu oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.   
 
Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze trzech laureatów: I, II, III miejsca.  
 
Kapituła może również przyznać wyróżnienia. 

 
DANE OSOBOWE 

 
 
1. Kandydaci wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie w 
formularzu zgłoszeniowym. 

2. Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole, 77 441 50 25, e-mail: biuro@ocwip.pl  

3. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl,. 

4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), dalej zwane RODO: 

1) w celu przeprowadzenia konkursu „Opolskie Barwy Wolontariatu – edycja 2018” oraz 
udostępnienia informacji o wynikach konkursu; 

2) zostaną opublikowane na stronie www.ocwip.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów 
konkursu); 

3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie 

indywidualnej. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 

przeprowadzenia konkursu „Opolskie Barwy Wolontariatu – edycja 2018”. Niepodanie ich 
uniemożliwi dokonanie oceny zgłoszenia i tym samym dalszy udział w konkursie. 

6. Kandydatom przysługuje prawo: 
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych; 
3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Opolskie Barwy 
Wolontariatu – Edycja 2018”, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień 
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poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 
Regulaminu. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialne. 

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 filmowe 
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 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 OCWIP www.ocwip.pl,  oraz 
portalach społecznościowych Facebook, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach 
promocyjnych i informacyjnych.  
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