Regulamin Plebiscytu internetowego „WOLONTARIUSZ PUBLICZNOŚCI 2018”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem plebiscytu internetowego „WOLONTARIUSZ PUBLICZNOŚCI 2018” jest Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC oraz Piotrkowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim, przy ul. Wolborskiej 30.

Współorganizatorem plebiscytu są:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim,
Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Intencją organizatorów jest, aby tytuł „WOLONTARIUSZ PUBLICZNOŚCI” stał się prestiżowym wyróżnieniem
honorującym wolontariuszy podejmujących wolontarystyczną aktywność na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego oraz na rzecz mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
i Powiatu Piotrkowskiego.
3. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów – wolontariuszy do Plebiscytu jest definicja
wolontariusza zawarta w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( wraz z późn. zm., w tym z Ustawą z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), zgodnie z którą wolontariusz to: „osoba fizyczna, która ochotniczo
(dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie angażując się
w pracę na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub
przyjacielskie m.in. pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym będących podopiecznymi Piotrkowskiego
Centrum Wolontariatu, jak i wszystkich organizacji / instytucji zarejestrowanych w bazie Centrum w
środowisku zamieszkania oraz ośrodków wsparcia Domów Pomocy Społecznej, Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Szkół i Przedszkoli, pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży
wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych na rzecz ww.
grup społecznych, działania mające na celu promowanie zachowań profilaktycznych w rodzinach
zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.
4. Podstawowymi kryteriami nominowania kandydatów do Plebiscytu są: zawarta w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wraz z późn. zm., w tym Ustawą z dnia
22 stycznia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) definicja podmiotów, na rzecz jakich
wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz osób potrzebujących.
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II. Obowiązki organizatora Plebiscytu:
1. Promocja Plebiscytu internetowego.
2. Organizacja przebiegu Plebiscytu internetowego.
3. Prezentacja sylwetek nominowanych na fanpage’ach i stronach internetowych Stowarzyszenia HARC
i Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu.
4. Organizacja uroczystości przyznania tytułu, tj. Gali Wolontariatu 2018 w Międzynarodowym Dniu
Wolontariatu, 05.12.2018r
5. Zakup Nagrody Publiczności (LAPTOP) dla Wolontariusza Publiczności wyłonionego w drodze Plebiscytu
internetowego.
6. Zakup nagród dodatkowych dla wszystkich nominowanych wolontariuszy.
III. Tryb i warunki przyznawania tytułu:
1. Ustanawia się tytuł:
„WOLONTARIUSZ PUBLICZNOŚCI” przyznawany w drodze głosowania w Plebiscycie internetowym
ogłoszonym na stronach HARC i PCW i głosowania indywidualnego wśród wszystkich gości uczestniczących
w uroczystej Gali Wolontariatu w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim dnia 5.12.2018r.
2. Ogłoszenie Plebiscytu internetowego na „WOLONTARIUSZA PUBLICZNOŚCI” zostanie opublikowane na
podstawie zgłoszonych nominacji na fanpage’ach i stronach internetowych Stowarzyszenia HARC
i Piotrkowskiego Centrum Wolontariatu. W tym celu zostanie uruchomiona dedykowana ankieta do
głosowania w plebiscycie w specjalnie stworzonym do tego celu wydarzeniu.
IV. Głosowanie składa się z dwóch etapów:
Etap 1:
Głosowanie poprzez portal społecznościowy Facebook.
1. Głosować może każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym Facebook minimum 1 miesiąc,
niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
2. Głosowanie odbywa się wyłącznie na zamieszczonej w wydarzeniu "Gala Wolontariatu 2018" ankiecie. Link
do wydarzenia został zamieszczony na fanpage "HARC".
3. Każdy może zagłosować raz, wyłącznie na jednego kandydata.
4. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia wszystkich profili nominowanych oraz ankiety w tym samym
momencie.
Etap 2:
Głosowanie podczas Gali wręczenia nagród.
1. Każdy Gość gali otrzymuje kartę do głosowania.
2. Każdy może zagłosować raz, wyłącznie na jednego kandydata.
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3. Głosowanie podczas gali jest dobrowolne oraz anonimowe.
4. Głosowanie trwa do godz. 18.20.
5. Głosy liczone są łącznie z dwóch etapów tuż po zakończeniu etapu 2, przez Komisję składająca się z trzech
osób

V. Harmonogram Plebiscytu:
1. 15.11.2018r. – uruchomienie Plebiscytu internetowego na „Wolontariusza Publiczności”
2. Do 4.12.2018r. do godz. 24:00 – głosowanie w Plebiscycie internetowym na „Wolontariusza Publiczności”
3. 5.12.2018r. do godz. 19:00 – głosowanie dodatkowe dla zaproszonej na Galę Wolontariatu publiczności na
„Wolontariusza Publiczności” , uzupełnienie głosowania internetowego.
4. 5.12.2018r. - ogłoszenie wyników Plebiscytu Internetowego oraz wręczenie Nagrody Publiczności, odbędzie
się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podczas uroczystej Gali Wolontariatu 2018
w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Rozstrzygnięcia Plebiscytu i decyzje Komisji są ostateczne.
2. Organizatorzy zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach i sprawozdaniach wykorzystywane będą
wyłącznie na użytek Plebiscytu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie przed każdą kolejną edycją Plebiscytu.
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