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§ 6. 

 
 
 

§ 1.  
 ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Organizatorem Konkursu na BLOG WOLONTARIACKI w ramach Projektu pt.: ”Lepszy świat przez wolonta-
riat” jest Fundacja BO WARTO (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bluszczańskiej 15.  
 

§ 2. 
 CEL KONKURSU  

 

Zachęcenie dzieci ze szkół podstawowych do prowadzenia systematycznych działań wolontariackich  
na rzecz swoich społeczności lokalnych (szkoła, parafia, świetlica, wieś, miasto, gmina itp.). 
 

 

§ 3. 

 UCZESTNICY KONKURSU 
 

 Uczestnikami Konkursu są dzieci ze szkół podstawowych (grupy po maksymalnie 10 osób oraz dorosły 
opiekun) z województwa: małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, które wraz ze swoimi nauczy-
cielami, opiekunami biorą udział w Projekcie ”Lepszy świat przez wolontariat”. 

 
 
 

§ 4. 
 ZADANIE KONKURSOWE 
 

 

Zadaniem uczestników Konkursu jest prowadzenie od stycznia do maja 2014 r. BLOGA opisującego syste-
matyczne, co miesięczne działania wolontariackie. 

 
 

§ 5. 
 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
 

Potwierdzeniem udziału w Konkursie jest przesłanie ZGŁOSZENIA reprezentacji szkoły, świetlicy itp.  
z województwa: małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego zgodnie z załączonym FORMULARZEM 
do dnia 15 stycznia 2014 r. na adres: 
 

  Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, bądź faksem pod nr 22 651 02 40  
  lub zeskanowanego e-mailem na adres: biuro@fundacjabowarto.pl  

 
 

     UWAGA!    Wymagane jest czytelne i pełne (wszystkie rubryki) wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
 

 

 
 

 BLOGI KONKURSOWE 
 
Zgłoszone do Konkursu BLOGI muszą spełniać następujące wymogi:  
 

a) muszą być prowadzone systematycznie tzn. od stycznia do maja 2014 r.  

b) blogi muszą być założone na bezpłatnej platformie http://bloa.pl, która jest kompatybilna ze stroną 
Projektu 

c) informacje o nowych działaniach wolontariackich prowadzonych przez grupę wolontariuszy powin-
ny się pojawiać na blogach od 25 do 30  każdego z ww.  miesięcy (1 działanie/akcja w miesiącu) 

d) notatki z prowadzonych działań powinny być wzbogacone dokumentacją fotograficzną 

e) w zredagowaniu notatki i umieszczeniu jej na BLOGU mogą pomagać dzieciom opiekunowie, jed-
nakże nie może być to tylko praca dorosłych 

 
 

REGULAMIN KONKURSU na 
BLOG  WOLONTARIACKI     

ww  rraammaacchh  PPrroojjeekkttuu  ””LLeeppsszzyy  śśwwiiaatt  pprrzzeezz  wwoolloonnttaarriiaatt””  
 

realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  
Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 

 

mailto:biuro@fundacjabowarto.pl
http://bloa.pl/
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§ 7. 
 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 
 

do 15 stycznia 2014 r. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu i ustalenie planu działań  
wolontariackich od stycznia do maja 2014 r. 

styczeń-maj 2014 r. 
Prowadzenie działań wolontariackich i umieszczanie notatek na BLOGACH 
konkursowych na platformie http://bloa.pl 

czerwiec 2014 r. 
Ocena BLOGÓW konkursowych i wyłonienie laureatów oddzielnie dla każdego wspo-
mnianego wyżej regionu skąd będą pochodzili uczestnicy Konkursu 

lipiec-sierpień 2014 r. 
(14 dni w nadmorskiej miej-

scowości) 
Wakacyjne warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej i promocji wolontariatu 

 
I połowa  września  

2014 r. 
 

Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych laureatom Konkursu (z każdego wojewódz-
twa wyłonione będą miejsca od I do III) podczas podsumowań Projektu ”Lepszy świat 
przez wolontariat” odbywających się w Bukownie, Wolsztynie i Warszawie 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 8. 
 JURY KONKURSU 

 

1. Organizatorzy powołają profesjonalne Jury, które dokona oceny BLOGÓW konkursowych. 
2. Ocenie podlegać będzie, według następujących kryteriów: 
 
 

 

►  różnorodność  i zakres 
podejmowanych działań   

►  zaangażowanie całej grupy  
i stopień samodzielności uczestni-
ków w podejmowanych działaniach 

►   atrakcyjność  wpisów  
   na BLOGU 

 

 
3. Oceny członków Jury są tajne i ostateczne. 

 
 

§ 9. 
 NAGRODY KONKURSU 
 
W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 9 grup Laureatów (dzieci z opiekunami), po 3 z każdego województwa 
(miejsca od I do III), którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz zaproszeni zostaną do udziału w bezpłatnych 
wakacyjnych warsztatach z zakresu edukacji obywatelskiej i promocji wolontariatu (14 dni podczas wakacji w nadmor-
skiej miejscowości). Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. 

  
      § 10. 

 PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
 
a) zmiany regulaminu Konkursu; 
b) umieszczenia linków do BLOGÓW konkursowych na stronie internetowej Projektu; 
c) nieodpłatnego wykorzystania BLOGÓW w Raporcie nt. realizacji Projektu ”Lepszy świat przez wo-

lontariat” oraz dla potrzeb realizacji zadań statutowych Fundacji. 
 

2. W sprawach szczegółowych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Biurem Fundacji. 
 
 

 
  Fundacja BO WARTO 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15, www.fundacjabowarto.pl 
  tel.:  602- 228-732, tel/fax.: 22 651 02 40, e-mail: monikakarda@fundacjabowarto.pl 

  

http://bloa.pl/
http://www.fundacjabowarto.pl/

