Praski WolONtariusz - Regulamin Plebiscytu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu w ramach projektu „Praski WolONtariusz” zwanego dalej
„Plebiscytem”, jest Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga-Północ, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Plebiscyt rozpocznie się w dniu 10 listopada 2021 r. i trwać będzie do 30 listopada 2021 r.
3. Celem Plebiscytu jest promocja idei wolontariatu w Dzielnicy Praga-Północ.
4. Uczestnictwo w Plebiscycie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie określone są w niniejszym Regulaminie, a każda
rekomendacja do wyróżnienia w Plebiscycie będzie jednoznaczna z faktem, iż zgłoszony podmiot
zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
§ 2. Warunki i przebieg Plebiscytu
1. Do Plebiscytu może być zgłoszony mieszkaniec m.st. Warszawy realizujący działania na rzecz
społeczności na terenie Dzielnicy Praga-Północ lub osoba prawna realizująca działania na terenie
Dzielnicy Praga-Północ. Na udział w Plebiscycie osób poniżej 18. roku życia zgodę musi wyrazić
rodzic bądź opiekun prawny.
2. Zgłoszeń można dokonywać w ramach poniższych kategorii:
2.1. osobowość wolontariatu,
2.2. wolontariusz roku,
2.3. akcja roku,
2.4. organizacja na medal,
2.5. firma zaangażowana społecznie.
3. Zgłaszając osobę lub instytucję/firmę w ramach Plebiscytu należy opisać realizowane akcje czy
działania na rzecz społeczności lokalnej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2021
roku.
4. Dokonując zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do Regulaminu
oraz uzyskać zgodę na udział w Plebiscycie oraz przetwarzanie danych osobowych
osoby/instytucji/firmy zgłaszanej.
5. Zgłoszenia przyjmowane są w formie skanu drogą mailową na adres
ppn.promocja@um.warszawa.pl do dnia 30 listopada 2021 r.
6. Jury wyłaniające zwycięzców zostanie powołane przez Organizatora.
7. Przy ocenie zgłoszonych kandydatów Jury będzie brało pod uwagę między innymi:
- wpływ, jaki działanie/działania wolontariusza wywarły na lokalną społeczność,
- rodzaj podejmowanych działań i ich systematyczność,
- zaangażowanie wolontariusza w działania, których się podjął,
- partnerstwo i umiejętność współpracy.
8. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Gali z okazji Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2021 r.
Laureaci Plebiscytu zostaną powiadomieni o wyniku obrad Jury oraz o sposobie odbioru nagrody
drogą mailową lub telefoniczną.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
2. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik.

