
Regulamin I Edycji Plebiscytu Wolontariusz Roku w ramach projektu 

Słoneczne Horyzonty  

 

⮚ Definicje i interpretacja 
1. Regulamin: oznacza zbiór przepisów normujących procedurę wyboru Laureatów I 

Edycji Plebiscytu Wolontariusz Roku w ramach projektu Słoneczne Horyzonty; 

 

2. Fundacja: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko z siedzibą w 

Stawnicy 33a (77-400 Złotów), wpisane do Krajowego Rejestru Organizacji Pożytku 

Publicznego pod nr KRS 0000186434. 

 

3. Konkurs: oznacza głosowanie, które ma na celu wyłonienie Laureatów w 

kategoriach podanych w Regulaminie w punkcie III, ust. 12; 

 

4. I Edycja Plebiscytu: oznacza I Edycję Plebiscytu organizowaną w latach 

2023/2024; 

 

5. Kapituła: oznacza jury I Edycji Plebiscytu, które zostanie powołane zgodnie z 

Regulaminem i/lub innymi procedurami plebiscytowymi, którego zadaniem 

jest, w szczególności, wyłonienie Finalistów w I Edycji Plebiscytu; 

 

6. Nominowany: oznacza osobę fizyczną publicznie znaną, prowadzącą działalność 

dobroczynną, zgłoszoną na podstawie Wniosku zgłoszeniowego; 

 

7. Nominujący: oznacza podmiot składający wniosek zgłoszeniowy. Podmiotem tym 

może być: Nominowany, stowarzyszenie, fundacja, fundacja firmy, menedżer 

Gwiazdy, firma oraz inna instytucja, która prowadzi działania dobroczynne;  

 

8. Laureat: oznacza zwycięzcę Plebiscytu w jednej z kategorii podanych w 

Regulaminie w punkcie III, ust. 12; 

 

9. Finalista: oznacza osobę, która została wybrana w ocenie Kapituły do ponownego 

głosowania. Kapituła wybiera nie więcej niż pięć osób w każdej z pięciu kategorii 

podanych w Regulaminie w punkcie III ust. 12, podpunkt a-e; 

 

10. Wniosek zgłoszeniowy: oznacza formularz, w oparciu o który Nominujący zgłasza 

Nominowanego do Plebiscytu dostępny pod dedykowanym adresem strony 

internetowej.  

 

 

 



⮚ Założenia ogólne 

 
1. Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Słoneczko. 

 

2. Projekt Słoneczne Horyzonty został zainicjowany przez Fundację.  

 

3.  Celem Plebiscytu jest: 

a. promocja społecznego zaangażowania osób powszechnie znanych, 

b. popularyzacja postaw dobroczynnych w społeczeństwie poprzez prezentację 

przykładów zaangażowania społecznego osób powszechnie znanych. 

 

⮚ Warunki udziału w Plebiscycie. 
1. Do Plebiscytu Wolontariusz Roku, zwanego dalej Plebiscytem, mogą być zgłaszane 

osoby publiczne, prowadzące działalność dobroczynną, dalej zwane Nominowanymi. 

 

2.  Zgłoszenia do Plebiscytu mogą być składane samodzielnie przez Nominowanych, ich 

menedżerów, a także przez stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm, firmy oraz inne 

instytucje, które prowadzą działania dobroczynne. 

 

3. Zgłoszenia do Plebiscytu mogą być również składane przez Kapitułę, pod warunkiem, 

że Kapituła uzyska zgodę osoby, którą chce zgłosić i wypełni wniosek zgłoszeniowy. 

 

4. Podmiot składający Wniosek zgłoszeniowy zwany jest dalej Nominującym. 

 

5. Zgłoszenia do Plebiscytu Nominujący dokonuje wypełniając elektroniczny Wniosek 

zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.fundacja-

sloneczko.pl/glosowanie/wniosek_wolontariusz.php. 

 

6. Na jednym Wniosku zgłoszeniowym można nominować jedną osobę.  

 

7. Nominujący może zgłosić dowolną liczbę osób, składając oddzielne Wnioski 

zgłoszeniowe.  

 

8. Zgłoszenie do Plebiscytu wymaga poinformowania o nim Nominowanego w formie 

pisemnej. 

 

9. Warunkiem rejestracji wniosku jest podanie danych kontaktowych Nominowanego 

lub instytucji/osoby upoważnionej do jej reprezentowania. 

 



10. Wnioski zgłoszeniowe niespełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane przez 

Kapitułę ani nie będą poddane, a nazwiska zgłoszonych osób nie zostaną 

zamieszczone w materiałach informacyjnych Plebiscytu. 

 

11. Laureaci poprzednich edycji Plebiscytu mogą być ponownie nominowani, jednak 

nominacja nie może dotyczyć udziału w przedsięwzięciu, które było obszarem 

aktywności gwiazdy opisanej w uprzednio nagrodzonej nominacji. 

 

12. Tytuł „Wolontariusz Roku ” przyznawany jest w kategoriach: 

● Edukacja – osobie, która nieodpłatnie dzieliła się swoim czasem i umiejętnościami 

lub przekazała pomoc finansową, rzeczową, usługową, bądź podjęła, długotrwałą, 

bezpłatną współpracę na rzecz organizacji społecznej działającej w obszarze 

nauki, oświaty, pomocy rozwojowej, promocji nowoczesnej edukacji, 

bezpieczeństwa w internecie. 

● Kultura – osobie, która nieodpłatnie dzieliła się swoim czasem i umiejętnościami 

lub przekazała pomoc finansową, rzeczową, usługową, bądź podjęła, długotrwałą, 

bezpłatną współpracę na rzecz organizacji społecznej działającej w obszarze 

kultury, wspierającej i propagującej uczestnictwo w kulturze w takich dziedzinach 

jak literatura, sztuki plastyczne, muzyka, taniec, film, teatr, upowszechnianie 

kultury. 

● Zdrowie – osobie, która nieodpłatnie dzieliła się swoim czasem i umiejętnościami 

lub przekazała pomoc finansową, rzeczową, usługową, bądź podjęła, długotrwałą, 

bezpłatną współpracę na rzecz organizacji społecznej działającej w obszarze 

profilaktyki zdrowotnej, propagowania zdrowego trybu życia w każdym wieku, 

działająca na rzecz osób chorych, pacjentów, podopiecznych hospicjów, domów 

pomocy. 

●  Ekologia – osobie, która nieodpłatnie dzieliła się swoim czasem i umiejętnościami 

lub przekazała pomoc finansową, rzeczową, usługową, bądź podjęła, długotrwałą, 

bezpłatną współpracę na rzecz organizacji społecznej działającej w obszarze 

ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych, na rzecz zwierząt. 

● Pomoc charytatywna – osobie, która nieodpłatnie dzieliła się swoim czasem i 

umiejętnościami lub przekazała pomoc finansową, rzeczową, usługową, bądź 

podjęła, długotrwałą, bezpłatną współpracę na rzecz organizacji społecznej 

działającej w innym obszarze niż wymienione w punkcie III ust. 12, podpunkt a-e. 

A także poprzez pomoc na rzecz instytucji, takich jak szkoły, domy dziecka, 

ośrodki opieki czy inne fundacje. 

● Nagroda Honorowa Wolontariusz Roku– przyznawana przez Członków Kapituły. 

 

13. Tytuł „Honorowy Wolontariusz Roku” – specjalna nagroda Kapituły, może zostać 

przyznany osobie, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie 

Kapituły, na szczególne uznanie. Tytuł nie podlega głosowaniu publiczności. Osoba, 



która otrzyma tytuł „Honorowego Wolontariusza Roku” może ubiegać się o tytuł 

„Wolontariusza Roku” najwcześniej po trzech latach od otrzymania tytułu 

„Honorowego Wolontariusza Roku”. 

 

 

⮚ Przebieg plebiscytu 

 
1. Wniosek zgłoszeniowy zostanie udostępniony 16 Stycznia 2023 roku. Organizator 

zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania wniosku zgłoszeniowego na stronie 

internetowej: www.fundacja-sloneczko.pl/glosowanie/wniosek_wolontariusz.php.  

 

2. Zgłoszenia do Plebiscytu należy dokonać w terminie do 31 Maja 2023 r. Do wniosku 

zgłoszeniowego można dołączać załączniki w formie cyfrowej (w formacie .jpg, .doc, 

.pdf). 

 

3. Ocena wniosków zgłoszeniowych przebiegać będzie w 3 etapach: 

● Ocena formalna zgodności z Regulaminem. 

● Ocena merytoryczna Kapituły, w wyniku której wyłonionych zostanie do 5 osób w 

każdej kategorii wymienionej w pkt. 12 niniejszego regulaminu. 

● Głosowanie Kapituły, w wyniku którego zostaną wyłonieni Laureaci Plebiscytu.  

 

4. W skład Kapituły powołanej przez Fundację wchodzić będą eksperci – osoby uznane 

w środowisku organizacji pozarządowych i mediów. 

 

5. Kapituła pracuje w oparciu o dokument „Zasady pracy Kapituły Projektu Słoneczne 

Horyzonty”, zatwierdzony przez Fundację. Stanowi on załącznik do Regulaminu. 

 

6. Członkowie Kapituły przy wyborze najlepszych Wniosków będą zwracać szczególną 

uwagę na: 

● Zgodność opisu zawartego we Wniosku z założeniami zawartymi w Regulaminie. 

● Szczegółowy i kompleksowy opis działalności Nominowanego. 

● Rezultaty działalności społecznej Nominowanego. 

● Skala i zakres zaangażowania Nominowanego. 

 

7. Opisy działalności społecznej Finalistów zostaną umieszczone na stronie internetowej 

www.fundacja-sloneczko.pl, a Zwycięzcy Plebiscytu zostaną wyłonieni w drodze 

głosowania Kapituły. 

 

8. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwie lub więcej nominacji, tytuły 

„Wolontariusz Roku” będą przyznane ex aequo. 

http://www.fundacja-sloneczko.pl/glosowanie/wniosek_wolontariusz.php
http://www.fundacja-sloneczko.pl/


 

9. Fundacja poinformuje Laureatów Plebiscytu o przyznanych tytułach „Wolontariusz 

Roku” na minimum 2 tygodnie przed planowaną datą ogłoszenia wyników. Laureaci 

Plebiscytu zobowiązani są nie upubliczniać tej wiadomości do czasu oficjalnego 

ogłoszenia wyników. 

 

10. Podanie do publicznej wiadomości wyników Plebiscytu nastąpi podczas Gali 

Charytatywnej W Blasku Słońca, na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz na stronie 

fundacja-sloneczko.pl we Wrześniu 2023 roku.  

 

⮚ Inne warunki Plebiscytu 

 
1. Prawo wyłącznego dysponowania logotypem Plebiscytu należy do Fundacji. Inne 

podmioty, na wyraźny wniosek uzasadniający sposób wykorzystania logotypu, mogą 

otrzymać prawo posługiwania się logotypem Plebiscytu. 

 

2. Prawo do posługiwania się logotypem Plebiscytu Fundacja może przyznać 

podmiotom zewnętrznym na wszelkie materiały PR-owe, redakcyjnych oraz 

marketingowych związanych z Plebiscytem w formie pisemnej zgody. 

 

3. Wykorzystanie logotypu Plebiscytu przez Laureatów jest regulowane odrębnymi 

umowami pomiędzy Organizatorem i każdym z Laureatów z osobna. Ogólne zasady 

wykorzystania logotypu Plebiscytu przez Laureatów przewidują między innymi 

możliwość umieszczenia logotypu Plebiscytu i informacji o przyznanym tytule w 

kampaniach reklamowych i materiałach promocyjnych Laureata oraz Nominujących 

Laureata. 

 

4. Fundacja oraz Główni Partnerzy zamieszczać będą nazwiska oraz opis działalności 

społecznej Laureatów w materiałach promocyjnych dotyczących aktualnej edycji 

Plebiscytu oraz w komunikatach medialnych dotyczących kolejnych edycji Plebiscytu. 

 

5. Przystępując do Plebiscytu Nominowani i Nominujący wyrażają zgodę na 

udostępnianie swoich danych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich 

danych i ich poprawiania. Lista Nominowanych i Nominujących może być 

upubliczniona przez Fundację. Treść informacji zawartych we wniosku zgłoszeniowym 

może być wykorzystana przez Organizatora w innych działaniach, których celem jest 

popularyzacja społecznego zaangażowania i dobroczynności. 

 

6. Organizator ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych we Wniosku 

zgłoszeniowym. 

 

⮚ Postanowienia końcowe 



 
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje 

Fundacja. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym okresie jego 

trwania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Organizator będzie informować na 

bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja-sloneczko.pl. W 

przypadku, gdy uczestnicy Plebiscytu nie zgadzają się ze zmianami Regulaminu, mają 

prawo wycofać wniosek zgłoszeniowy najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania 

wniosków. 

 

 

⮚ Kontakt 

 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”  

Stawnica 33A ,77-400 Złotów 
info@fundacja-sloneczko.pl 
tel. (+48) 67 263 40 90 

tel./fax (+48) 67 263 25 96 

mailto:fundacja@fundacja-sloneczko.pl

