
REGULAMIN KONKURSU „Serce Roku” 
na rok 2021 

 

„Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest 

bezinteresownym darem z siebie samego — darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza 

tym najuboższym i potrzebującym.” (Św. Jan Paweł II) 

 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Serce Roku”, zwanym dalej KONKURSEM, jest Urząd Miejski 

w Wadowicach z siedzibą przy pl. Jana Pawła II 23, zwany dalej ORGANIZATOREM. 

2. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw 

prospołecznych, osób wyróżniających się konsekwentną pracą na rzecz potrzebujących 

oraz upowszechnianiem idei wolontariatu, w myśl słów św. Jana Pawła II: „Dzisiaj, 

kiedy w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność i znieczulica serc, jakże 

potrzeba odnowionej wrażliwości na człowieka, na jego biedy i cierpienia.”  

§ 2. 
Warunki Uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć dorośli i młodzież od 16-go roku życia będący 

mieszkańcami gminy Wadowice. Zgłoszenia do konkursu są indywidualne. 

2. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest przekazanie do Organizatora wypełnionej karty 

uczestnictwa wraz z załącznikami, którymi mogą być dowolne dokumenty obrazujące 

działalność kandydata. 

3. Zgłoszenia może dokonać każdy osoba indywidualna, grupa mieszkańców, 

stowarzyszenie, szkoła, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Dopuszcza się 

możliwość zgłoszenia przez samego zainteresowanego.  

§ 3. 
Kryteria oceny kandydatów 

 

1. Kryteria oceny kandydatów są następujące:  

- bezinteresownie udzielana pomoc osobom potrzebującym, 

- zaangażowanie i wysiłek w osiąganiu celu, 

- pozytywny efekt społeczny, 

- prowadzenie działań mogących być wzorem dla innych, 

- wytrwałość w pokonywaniu trudności, 

- konsekwencja w realizacji podjętych działań. 

§ 4. 
Przebieg Konkursu 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, składające się z przedstawicieli samorządu 

terytorialnego oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji pozarządowych, jak 

również przedstawicieli podmiotów społecznych i kościelnych, zajmujących się szeroko 

rozumianą służbą na rzecz innych. Jury nie może liczyć mniej niż pięć osób. 



2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się drogą mailową na adres: promocja@wadowice.pl 

lub przez Dziennik Podawczy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w 

Wadowicach (Pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 7) w terminie od 6 do 28 kwietnia 2021 r. . 

Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Jury dokonuje wstępnej selekcji Kandydatów na podstawie analizy zgłoszeń i wybiera 

kandydatów do drugiego etapu konkursu. Kandydaci zostaną poinformowani o 

przejściu do drugiego etapu konkursu najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. 

4. Drugi etap, polegający na indywidualnych rozmowach Jury z kandydatami (w formie 

stacjonarnej lub online), odbędzie się w dniach od 10 do 14 maja 2021 r.  

5. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu, jury zwoła obrady wyłaniające jednego 

zwycięzcę konkursu.  

6. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany najpóźniej do 17 maja 2021r. 

7. Publiczne ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody będzie miało miejsce 18 maja 2021 

r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 101. urodzin św. Jana Pawła II. 

8. Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę „Serce roku” oraz czek w wysokości tysiąca 

złotych na zakup dowolnie wybranej przez siebie nagrody, za wyjątkiem sprzętu 

komputerowego.   

9. Jury może również przyznać wyróżnienia. 

10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. 

11. Decyzja jury o wyborze laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. 

 

 

 


