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REGULAMIN KONKURSU  
„Razem Możemy Więcej. Edycja 2021” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Policki/Zarząd Powiatu w Policach. 
2. Czynności organizacyjne związane z konkursem realizuje Wydział Spraw 

Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach (72-010 Police, ul. Tanowska 
8, parter pokój nr 21-22). 

3. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby 
fizyczne oraz podmioty prawne chcące zgłosić różnorodne inicjatywy społeczne 
realizowane na terenie Powiatu Polickiego przez organizacje pozarządowe, 
wolontariuszy, grupy nieformalne i osoby indywidualne, a także instytucje                           
i placówki publiczne oraz podmioty prywatne. 

4. Tegoroczna edycja konkursu obejmuje swoich zasięgiem czasowy lata 2020-2021. 
 

II. CELE KONKURSU 
 

1. Promocja i uhonorowanie różnorodnych form aktywności i zaangażowania 
społecznego na terenie Powiatu Polickiego, w tym działalności organizacji 
pozarządowych, wolontariuszy, grup nieformalnych i osób indywidualnych, a także 
instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów prywatnych.    

2. Informowanie i upowszechnianie inicjatyw i przedsięwzięć oraz wydarzeń, a także 
projektów i programów o charakterze prospołecznym i obywatelskim, które zostały 
podjęte na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego w latach 2020-2021. 

3. Wyróżnienie inicjatyw realizowanych na terenie Powiatu Polickiego w latach 2020-
2021, które były skierowane na bezpośrednie przeciwdziałanie i łagodzenie 
skutków panującej epidemii. 
 

III. KATEGORIE ZGŁOSZEŃ 
 
Kategoria I. Działanie warte naśladowania 
 
1. Kategoria ta dotyczy inicjatywy i przedsięwzięć oraz wydarzeń, a także projektów  

i programów o charakterze prospołecznym i obywatelskim. 
2. W ramach kategorii można zgłaszać m.in.: 

1) organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, 
uczniowskie kluby sportowe; 

2) organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2033 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) grupy nieformalne, np. zespół taneczny, teatr amatorski, kółko zainteresowań; 
4) grupy samopomocowe; 
5) rady osiedla, rady sołeckie, świetlice środowiskowe, lokalne grupy działania, 

koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej; 
które w latach 2020-2021 zrealizowały lub podjęły realizację inicjatywy                                 
i przedsięwzięć oraz wydarzeń, a także projektów i programów w zakresie szeroko 
rozumianej aktywności prospołecznej i obywatelskiej na rzecz mieszkańców Powiatu 
Polickiego.  
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Kategoria II. Osobowość roku  
 
1. Kategoria ta dotyczy dzialalności o charakterze prospołecznym i obywatelskim 

podejmowanej przez indywidualne osoby fizyczne lub podmioty prawne. 
2. W ramach tej kategorii można zgłaszać m.in.:  

1) wolontariuszy; 
2) sponsorów lub darczyńców; 
3) przedsiębiorstwa (firmy); 
4) nauczycieli/wychowawców; 
5) sąsiadów (tzw. pomoc sąsiedzka); 
6) seniorów; 
7) sołtysów; 
8) policjantów lub dzielnicowych;  
9) strażaków; 
10)pracowników służby zdrowia, np. pielęgniarkę środowiskową; 
11)pracowników pomocy społecznej, np. pracownika socjalnego, asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny; 
którzy w latach 2020-2021 w ramach podejmowanej działalności na rzecz 
mieszkańców Powiatu Polickiego wykazali się szczególnym zaangażowaniem, 
inwencją, poświęceniem i ofiarnością, a także realizowali dobrowolną i nieodpłatną 
pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza więzi rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie.  
  
Kategoria III. Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów 
prywatnych w zakresie aktywności społecznej 
 
1. Kategoria ta dotyczy prospołecznych inicjatywy i przedsięwzięć oraz wydarzeń,                         

a także projektów i programów podejmowanych w zakresie edukacji i wychowania 
oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej, w tym na rzecz dziecka i rodziny, 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy osób niepełnosprawnych. 

2. W ramach tej kategorii można zgłaszać m.in.:  
1) zorganizowane grupy wolontariackie, np. wolontariat szkolny czy wolontariat 

pracowniczy; 
2) placówki oświatowe, np. szkoła, przedszkole; 
3) placówki szkolno-wychowawcze, np. specjalny ośrodek szkolno-

wychowawczy; 
4) placówki opiekuńczo-wychowawczą, np. dom dziecka; 
5) instytucje pomocy społecznej, np. ośrodek pomocy społecznej, powiatowe 

centrum pomocy rodzinie; 
6) ośrodki sportu i/lub kultury; 

którzy w latach 2020-2021 podejmowali dobrowolną i nieodpłatną działalność na 
rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego, wykraczającą poza zakres własnej 
podstawowej  działalności, wykazując się tym samym szczególną aktywnością 
prospołeczną i obywatelską.  
3. W ramach tej kategorii nie należy zgłaszać organizacji pozarządowych i/lub osób 

fizycznych i/lub przedsiębiorców. 
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Kategoria IV. Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków 
epidemii 
 
1. Kategoria ta dotyczy inicjatywy i przedsięwzięć, które miały na celu bezpośrednią 

pomoc i wsparcie w przeciwdziałaniu, zwalczaniu i łagodzeniu panującej epidemii 
COVID-19. 

2. W ramach tej kategorii można zgłaszać wszystkie osoby, grupy, podmioty, 
instytucje, placówki itp. wymienione uprzednio w poszczególnych kategoriach, 
które w latach 2020-2021 podejmowały dobrowolne i nieodpłatne oraz 
wykraczające poza zakres własnej podstawowej dzialalności inicjatywy na rzecz 
mieszkańców Powiatu Polickiego służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków 
epidemii. 

 
IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 
1. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać, we własnym imieniu, osoby oraz 

podmioty, o których mowa w części I pkt 3, tj. np.: 
1) pełnoletnie osoby fizyczne; 
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 
3) przedsiębiorstwa (firmy); 
4) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. 

szkoły, placówki szkolno-wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
przedszkola 

5) jednostki służb, inspekcji i straży; 
6) sołtysi; 
7) świetlice środowiskowe; 
8) organizacje pozarządowe; 
9) grupy nieformalne; 
10)grupy samopomocowe; 
11)zorganizowane grupy wolontarystyczne; 
12)rady osiedla, rady sołeckie, świetlice środowiskowe, lokalne grupy działania, 

koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne. 
2. Każda z osób oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1, może dokonać dowolnej 

liczby zgłoszeń.  
3. W ramach zgłoszeń dopuszcza się możliwość zgłoszenia własnej kandydatury, 

inicjatywy, przedsięwzięcia, projektu itp.  
4. W przypadku zgłoszenia inicjatywy lub przedsięwzięcia lub wydarzenia, a także 

projektu lub programu, którego okres realizacji wykracza poza lata 2020-2021, 
ocenie podlegać będzie jedynie wyodrębniony czasowo etap realizacji, tj. od dnia 
1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w wyznaczonym terminie (do 
dnia), pisemnego zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
regulaminu (formularz zgłoszenia jest dostępny do pobrania w wersji 
elektronicznej na stronie www.policki.pl – Aktualności – Konkurs „Razem Możemy 
Więcej. Edycja 2021”).  

6. Zgłoszenie każdej inicjatywy lub przedsięwzięcia lub wydarzenia, a także projektu 
lub programu itp. wymaga złożenia odrębnego formularza zgłoszeniowego.                         
W przypadku zgłoszenia kilku inicjatyw lub przedsięwzięć lub wydarzeń, a także 
projektów lub programów itp. na jednym formularzu zgłoszeniowym, organizator 
konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru jednego działania z wskazanych w 

http://www.policki.pl/
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formularzu zgłoszeniowym, które będzie podlegać ocenie. Wyboru tego, w imieniu 
organizatora, dokona Kapituła Konkursu, o której mowa w części V. 

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 
dnia 7 stycznia 2022 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs 
„Razem Możemy Więcej. Edycja 2021” na adres:  

Starostwo Powiatowe w Policach 
Wydział Spraw Obywatelskich 
72-010 Police, ul. Tanowska 8 

Parter, pokój nr 21-22 
 

W przypadku zgłoszeń składanych pocztą decydować będzie data wpływu do ww. 
urzędu.  W przypadku zgłoszeń składanych osobiście będą one przyjmowane                 
w roboczych dniach i godzinach pracy urzędu, tj.: 
- w poniedziałki, w godz. 7.30. - 16.00, 
- od wtorku do czwartku, w godz. 7.30 - 15.30, 
- w piątki, w godz. 7.30 - 15.00.  

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia 
ewentualnych braków w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku nieusunięcia 
braków we wskazanym terminie, zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.  

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się z Panią 
Edytą Rudecką, Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelski Starostwa 
Powiatowego w Policach, nr tel. kont. 91 43 28 116 lub 607 067 495, e-mail: 
rudecka@policki.pl 
 

V. OCENA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH 
ZASADY DZIAŁANIA KAPITUŁY KONKURSU 

NAGRODY (MIEJSCA) I WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANE W KONKURSIE  
 

1. Oceny zgłoszeń a w ślad za tym przyznania wyróżnienia lub miejsca w danej 
kategorii dokona Kapituła Konkursu, w składzie osobowym ustalonym przez 
Starostę Polickiego spośród osób reprezentujących instytucje, podmioty                          
i organizacje prowadzące działalność w zakresie szeroko rozumianego życia 
społeczno-obywatelskiego Powiatu Polickiego, w tym spośród osób zgłoszonych 
przez Powiat Policki oraz gminy z terenu Powiatu Polickiego. 

2. Kapituła Konkursu dokonując oceny i wyboru zgłoszeń będzie się kierować m.in. 
następującymi kryteriami: 
1) prospołeczny charakter działań; 
2) zaangażowanie w podejmowane działania; 
3) efektywność i trwałość działań; 
4) zakres i skala podejmowanych działań; 
5) wpływ działań na rozwój aktywności społecznej obywateli; 
6) innowacyjność działań; 
7) partnerska współpraca.  

3. Kapituła Konkursu ma możliwość zakwalifikowania danego zgłoszenia(-eń) do 
innej kategorii konkursowej niż ta dokonana przez zgłaszającego. 

4. Z uwagi na przewidywaną dużą ilość zgłoszeń Kapituła Konkursu ma możliwość 
uwzględnienia zgłoszonej inicjatywy lub przedsięwzięcia lub wydarzenia, a także 
projektu lub programu itp w wybranej przez siebie jednej kategorii, w przypadku 
złożenia przez zgłaszającego tego samego zgłoszenia do 2-4 kategorii 
konkursowych. 

mailto:rudecka@policki.pl
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5. Kapituła Konkursu ma możliwość dokonania innego podziału nagrodzonych 
miejsc niż wskazane w pkt 6, np. przydzielenie ex aequo dwóch miejsc, 
nieprzyznanie któregoś z miejsc w danej kategorii, nieprzyznanie wyróżnienia w 
danej kategorii itp. 

6. Nagrody przyznane będą w następujących kategoriach:  
1) Kategoria I. Działanie warte naśladowania: miejsca I – III oraz uznana ilość 

wyróżnień; 
2) Kategoria II. Osobowość roku: miejsca I – III oraz uznana ilość wyróżnień; 
3) Kategoria III. Działalność instytucji i placówek publicznych oraz podmiotów 

prywatnych w zakresie aktywności społecznej: miejsca I – III oraz uznana ilość 
wyróżnień; 

4) Kategoria IV. Inicjatywy służące przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków 
epidemii: uznana ilość szczególnych wyróżnień oraz podziękowania. 

 
VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas VI Powiatowej Gali Wolontariatu                         

i Aktywności Społecznej, która zaplanowana jest na styczeń/luty 2022 r.  
2. Szczegóły organizacyjne dotyczące rozstrzygnięcia konkursu oraz uroczystej gali 

zostaną przekazane zgłaszającym i zgłoszonym w ramach indywidualnych 
zaproszeń oraz informacji ogólnych zamieszczonych m.in. na stronie internetowej 
Powiatu Polickiego www.policki.pl 
.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Złożenie formularza zgłoszeniowego przez osoby i podmioty, o których mowa                    

w części IV pkt 1 jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.  
2. Wszelkie materiały, dokumenty itp. złożone wraz z formularzem zgłoszeniowym 

pozostawia się w materiałach stanowiących dokumentację konkursową. Tym 
samym organizator konkursu nie przewiduje ich zwrotu zgłaszającym.  

3. Informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu oraz laureatach zostanie podana 
do publicznej wiadomości m.in. na stronie www.policki.pl. 

4. Dokonanie zgłoszenia(-ń) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez 
zgłaszającego na rzecz organizatora konkursu „Razem Możemy Więcej. Edycja 
2021” na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania 
informacji i wizerunku osób przedstawionych w przesłanym zgłoszeniu(-ach) bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wszelkie 
znane pola eksploatacji, a przede wszystkim wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę                      
i powielanie otrzymanych informacji i wizerunku za pośrednictwem dowolnego 
medium, wyłącznie w celu upowszechniania i promocji konkursu „Razem Możemy 
Więcej. Edycja 2021”. 

5. Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                         
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, 
informuje się, iż:  
1) administratorem danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Policach 

z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8;  

http://www.policki.pl/
http://www.policki.pl/
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2) Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Policach jest Pan 
Andrzej Podlecki,  e-mail: iod@policki.pl, nr tel. 91 43 28 102;  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „Razem 
Możemy Więcej. Edycja 2021”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 
81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1062 ; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

5) odbiorcą danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

6) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 164.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);  

7) zgłaszający/zgłaszany posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

8) zgłaszający/zgłaszany posiada prawo do cofnięcia w dowolnym momencie 
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

9) zgłaszający/zgłaszany posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO;  

10)podanie danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym 
prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie „Razem 
Możemy Więcej. Edycja 2021”. 
 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian                           
w niniejszym regulaminie.  


