
                
 

 

 

Zadanie „Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym 

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
NA HASŁO PROMUJĄCE WOLONTARIAT NA WARMII I MAZURACH 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku 
Jaszczurczego 17/26, tel. 55 235 18 85, e-mail: elbląg@wolontariat.org.pl 
 

§ 2 
Cel konkursu 

Celem konkursu jest wybranie najciekawszego hasła promującego wolontariat na Warmii 
i Mazurach, z którym będzie on utożsamiany i identyfikowany. Hasło powinno oddawać 
specyfikę oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu. Hasło będzie 
używane przez mieszkańców Warmii i Mazur do celów promocyjnych i popularyzatorskich  
publikacjach promujących, folderach, stronach internetowych, telebimach, podczas imprez, 
festynów itp. 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa, forma i miejsce dostarczenia prac 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców, instytucji i organizacji 
pozarządowych z obszaru Warmii i Mazur. 

2. Każdy uczestnik, instytucja czy organizacja pozarządowa może przedstawić maksymalnie 
dwa hasła. 

3. Zgłoszenie hasła odbywa się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Propozycje haseł należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą e-mailową na adres: 
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26, e-mail: 
elbląg@wolontariat.org.pl z dopiskiem na kopercie i w temacie e-maila „Konkurs na 
hasło”. 

5. Hasła nadesłane bez podpisanej karty zgłoszeniowej nie będą oceniane. 
6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu, Komisji konkursowej oraz 

pracownicy Biura Organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin. 
 

§ 4 
Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa od 15 października 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 roku. 
2. Hasła nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data 

wpływu przesyłki). 
 

§ 5 
Komisja konkursowa 

1. Oceny nadesłanych prac i wyboru hasła dokona 5 osobowa Komisja konkursowa powołana 
przez Zarząd Organizatora. 
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2. Hasła oceniane będą wg następujących kryteriów: 
   a) wartości projektowe: oddanie specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność, 

zwięzłość, 
  b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania 

i zapamiętywania, identyfikacja z obszarem Warmii i Mazur, 
c) wartości użytkowe: czytelność i funkcjonalność. 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 
 

§ 6 
Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w zgłoszonym do 
konkursu haśle praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz 
Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego, 
a w szczególności do jego publikacji. 

3. Wybór zwycięskiego hasła jest równoznaczny z przekazaniem Organizatorowi prawa do 
    dowolnego jego wykorzystywania – przekazaniem całości praw do pracy na rzecz 

Organizatora. 
 

§ 7 
Ogłoszenie wyników 

1. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora w terminie 
 1 grudnia 1014 roku. 

2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub             
e-mailowo. 

3. Nagrody zostaną wręczone 1 grudnia 2014 roku w Olsztynie podczas Gali Barw 
Wolontariatu. 

 
§ 8 

Nagrody 

1. Uczestnicy konkursu, którego projekty zostaną wybrane otrzymają nagrody w wysokości: 
I miejsce -  500 zł w formie bonu towarowego; 
II miejsce -  300 zł w formie bonu towarowego;  
III miejsce – 200 zł w formie bonu towarowego. 
Autorowi zwycięskiego hasła nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu 
wykorzystania przez Organizatora nagrodzonego hasła. 
Nagrody przyznane są w ramach zadania „Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza”, zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.  

§ 9 
Postanowienia końcowe 

l. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad konkursu lub unieważnienia 
konkursu bez podania przyczyn. 

 


