Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu
„Śląskie Orły Wolontariatu
- Wolontariusz Roku 2021”

Zasady Pracy Kapituły Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021”

1. Celem funkcjonowania Kapituły Konkursu jest wyłonienie Śląskich Orłów Wolontariatu.
2. Kapituła Konkursu wyłoni I, II i III miejsce w dwóch kategoriach: indywidualnej i dla
organizacji.
3. Kapituła Konkursu obraduje na posiedzeniu odbywającym się w formie stacjonarnej,
zdalnej lub mieszanej.
4. Kapituła Konkursu dąży do tego, by obrady prowadzone były w składzie co najmniej
trzech osób.
5. Wybór propozycji laureatów odbywa się w oparciu o przesłane formularze zgłoszeniowe
kandydatów oraz dodatkowo załączone przez nich materiały potwierdzające działalność
w obszarze wolontariatu.
6. Kandydatury posiadające w zgłoszeniu błędy formalne nie będą brane pod rozwagę
Kapituły Konkursu.
7. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu w formie głosowania nad kandydaturami na
postawie kart ocen.
8. W razie wystąpienia równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Kapituły jest
decydujący.
9. Z posiedzenia Kapituły Konkursu zostaje sporządzony protokół, pod którym swój podpis
złożą wszyscy obecni Członkowie Komisji.

Karta oceny Formularza Konkursowego

Data wpływu formularza
Numer identyfikacyjny formularza
Osoba oceniająca
Oświadczam, że nie łączy mnie z Uczestnikiem Konkursu, którego Wniosek Konkursowy
oceniam stosunek faktyczny lub prawny tego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do
mojej bezstronności, a w szczególności:
 związek małżeński,
 stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do
drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,
 stosunek pracy z Uczestnikiem Konkursu
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję
się do wyłączenia się od oceny danego Wniosku. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji
związanych z oceną Wniosku Konkursowego oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla
zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej przeze mnie aplikacji nie zostały przekazane
osobom nieuprawnionym.

Data i podpis: ……………………………..

Ocena kryteriów formalnych
L.p Kryterium
.
1.
Uczestnik Konkursu spełnia kryterium bycia wolontariuszem/organizacją
wolontariatu
2.
Formularz konkursowy jest kompletny i został złożony w wersji
elektronicznej
3.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu,
oraz że akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w
nim postanowień.
4.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że podane przeze niego w Formularzu
Konkursowym informacje i złożone oświadczenia są prawdziwe.
5.
Formularz jest wypełniony w języku polskim czytelną czcionką
6.
Formularz konkursowy został wypełniony w ramach limitów znaków

Ocena kryteriów merytorycznych
L.p Kryterium
Ocena
.
1.

Opis
zaangażowania w
pracy na rzecz
wolontariatu





Przyznana
ilość
punktów
0 – nie na temat,
0-3 precyzja opisu w
formularzu
0-4

Tak

Nie

Maksymalna
ilość
punktów
7

2/3

2.

3.

4.

Opis
innowacyjnych
działań w pracy na
rzecz wolontariatu




Opis
oddziaływania w
pracy na rzecz
wolontariatu




Opis współpracy z
innymi podmiotami
w pracy na rzecz
wolontariatu










adekwatność/wiarygodnoś
ć
0 – nie na temat,
0-3 precyzja opisu w
formularzu
0-4
kreatywność/atrakcyjność
0 – nie na temat,
0-3 precyzja opisu w
formularzu
0-4
adekwatność/wiarygodnoś
ć
0 – nie na temat,
0-3 precyzja opisu w
formularzu
0-4
adekwatność/wiarygodnoś
ć
SUMA

7

7

7

28
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