Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7763/2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSOWY
PRZYZNANIA TYTUŁU „SPOŁECZNIKA ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb i kryteria przyznawania tytułu oraz nagradzania
laureatów konkursów pn. „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.
§2
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze konkursu – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa
Opolskiego;
2) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na „Społecznika Roku Województwa
Opolskiego” przeznaczony dla osób fizycznych.
3) Kandydaturze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zamieszkującą i działającą
na terenie województwa opolskiego kandydującą do tytułu „Społecznik Roku
Województwa Opolskiego”;
4) Kapitule – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Marszałka Województwa
Opolskiego, który wyłania laureatów;
5) Laureacie konkursu – należy przez to rozumieć nagrodzoną osobę fizyczną.
6) Nagrodzie w konkursie – należy przez to rozumieć Nagrodę w konkursie „Społecznik
Roku Województwa Opolskiego”;
7) Nagrodzie specjalnej – należy przez to rozumieć nagrodę specjalną pn. „Super
Społecznik” nadaną przez Marszałka Województwa Opolskiego;
8) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327);

9) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Opolskiego;
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
§3
Cele konkursów
1. Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby
fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na
obszarze województwa opolskiego.
2. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców
województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób,
swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na
której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im
zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz
przedsięwzięć społecznych na terenie województwa opolskiego.
§4
Warunki konkursów
1. Konkurs ogłasza Marszałek Województwa Opolskiego.
2. Decyzję o wyborze Laureatów konkursu podejmuje Kapituła, której wybór i zasady działania
określa niniejszy Regulamin.
3. Wybór Laureatów konkursu odbywa się w drodze konkursu Kandydatur.
4. Nagroda przyznawana jest raz w roku za rok poprzedzający.
5. Laureaci konkursu otrzymują: nagrodę finansową, o wartości określonej w § 8 ust. 1
niniejszego regulaminu, statuetkę oraz dyplom. Laureatom przyznawany jest również
odpowiedni tytuł: „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.
6. Tytuł „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” może być przyznany tylko raz tej samej
osobie.
§5
Zasady zgłaszania
1. Zasady zgłaszania kandydatów do Konkursu:
1) Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać:
organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem
dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy

osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wniosku
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku
zgłoszeniowego można dołączyć również rekomendacje oraz materiały promocyjne.
2) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji rekomendacji oraz wszystkich informacji
zawartych we wniosku.
3) W

konkursie

mogą

brać

udział

wyłącznie

pełnoletnie

osoby

fizyczne,

z wyłączeniem członków Kapituły Konkursu.
4) Warunkiem

bezwzględnym

skutecznego

zgłoszenia

kandydatki/kandydata

do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału
w

Konkursie

wraz

z

podpisanym

oświadczeniem

o

wyrażeniu

zgody

na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.
2. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście
lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
45-082 Opole z dopiskiem na kopercie Konkurs „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.
3. Termin zakończenia naboru zgłoszeń do konkursu określany jest w ogłoszeniu Marszałka
Województwa Opolskiego w każdej edycji konkursu.
4. O zachowaniu terminu zgłoszenia Kandydatur decyduje data wpływu do Urzędu.
5. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną do Organizatora po terminie, nie będą
rozpatrywane.
6. Ogłoszenia o konkursach zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem social mediów (FB BDO)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.
7. Ocena formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami nastąpi niezwłocznie po zakończenia
naboru zgłoszeń.
8. Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego dokonuje wstępnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.
W razie potrzeby uzupełnienia złożonych formularzy zgłoszeniowych, Wnioskodawca
zostanie o to poproszony w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma. W przypadku braku
uzupełnienia Wnioskodawca zostanie wykluczony z dalszej oceny, o czym zostanie
poinformowany w ww. piśmie.
9. Ostatecznej

oceny

i

wyboru

dokona

w § 6 niniejszego Regulaminu.

§6

Kapituła

Konkursu,

o

której

mowa

Kapituła
1. Kapituła liczy od 5 do 9 osób, a w jej skład wchodzą:
1) Przedstawiciele Marszałka Województwa Opolskiego,
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych zasiadający w Radzie Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Opolskiego,
3) Przedstawiciele mediów,
4) Laureaci z poprzedniej edycji Konkursu.
2. W przypadku, gdy w Konkursie udział bierze osoba, która powołana jest w skład Kapituły
Konkursu, osoba ta zostaje wyłączona z prac Kapituły. W tym celu członkowie Kapituły przed
przystąpieniem do pracy podpisują stosowne oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2
niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Kapituły wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły.
4. Kapituła realizuje swoje zadania pod warunkiem obecności co najmniej ½ ich składu
osobowego.
5. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
Kapituły obecni na posiedzeniu.
6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Za pracę w Kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§7
Kryteria oceny

1. Kapituła dokonuje oceny zgłoszeń na „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” według
następujących kryteriów (maksymalnie można zdobyć 50 pkt.):
1) czas i zasięg działania - (0-10 pkt),
2) praca społeczna (ilość lat) - (0-10 pkt),
3) zaangażowanie oraz skuteczność działania - (0-10 pkt),
4) współpraca i angażowanie innych ludzi - (0-10 pkt),
5) wartość postawy jako wzoru do naśladowania - (0-10 pkt),
2. Każdy członek Kapituły ma prawo do wypowiedzenia się i własnej oceny danego zgłoszenia.
3. Ocena końcowa zgłoszenia jest średnią sumy ocen cząstkowych przyznanych kandydaturze
przez członków Kapituły. Punkty przyznawane są w liczbach całkowitych.
§8

Nagrody w Konkursach
1. Laureat Konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” otrzyma statuetkę, dyplom
oraz nagrodę o wartości nie mniejszej, niż 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).
Laureatowi tego konkursu zostanie również przyznany tytuł „Społecznik Roku Województwa
Opolskiego”.
2. Organizator zapewnia prezentację sylwetek Laureatów w wybranych mediach.
3. W każdym konkursie dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień w formie
dyplomów/bonów/innych typów gratyfikacji.
4. Kapituła zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród, jeśli uzna, że żaden
z nominowanych podmiotów nie kwalifikuje się do ich przyznania. Uzasadnienie decyzji
sporządzane jest na piśmie.
5. Uczestnikom Konkursów nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej równowartości
statuetki.
6. Wręczenie Nagród i ogłoszenie Kandydatur odbędzie się podczas uroczystej Gali. O dniu,
miejscu i godzinie wydarzenia Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem.

§9
Nagroda specjalna Marszałka
1. Spośród zgłoszonych kandydatur Marszałek Województwa Opolskiego może przyznać
nagrodę specjalną pn. „Super Społecznik Roku Województwa Opolskiego”.
2.

Tytuł „Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego” może być przyznany osobie, która
wykazała się szczególnymi osiągnięciami prospołecznymi.

3. Tytuł „Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego” nie podlega ocenie Kapituły,
a jedynie może być z nią konsultowana.
4. Laureat otrzyma tytuł „Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego”, statuetkę,
dyplom oraz nagrodę o wartości nie mniejszej, niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych).

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
był w stanie zapobiec.
2. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik akceptuje postanowienia
niniejszego

Regulaminu.

