
REGULAMIN KONKURSU DLA WOLONTARIUSZY 

„PODAJ DALEJ” W ROKU 2015 

 

1. Organizatorem konkursu jest Magurski Park Narodowy. 
 
2. Konkurs skierowany jest do osób, które w latach 2010 - 2014 odbyły wolontariat w Magurskim Parku 
Narodowym. Status wolontariusza musi być potwierdzony zaświadczeniem otrzymanym po odbyciu 
wolontariatu przez pracownika MPN. 
 
3. Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu i ochrony przyrody, a także wykorzystanie 
potencjału, jaki stanowią wolontariusze w swoich środowiskach. Konkurs służy także  zmotywowaniu 
wolontariuszy do podejmowania różnorodnych działań i zachęceniu ich do dzielenia się 
i wykorzystywania w praktyce zdobytymi podczas wolontariatu umiejętnościami i wiedzą. 
 
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie indywidualnie wolontariusze, o których mowa w pkt 2.  
 
5. Zadaniem uczestników konkursu będzie zorganizowanie jednego przedsięwzięcia lub ich cyklu 
związanego z wolontariatem, parkiem narodowym lub ochroną przyrody (np. przygotowanie cyklu 
prezentacji, przeprowadzenie warsztatów, zorganizowanie happeningu, itd.) 
 
6. Podejmowane działania powinny być skierowane do grona odbiorców w ten sposób, aby jak 
najpełniej zrealizować cel konkursu. 
 
7. Zgłoszeniem do konkursu będzie dostarczenie do Magurskiego Parku Narodowego sprawozdania ze 
zorganizowanego przedsięwzięcia na formularzu zgłoszeniowym zgodnie z wzorem dostępnym na 
stronie internetowej: www.magurskipn.pl w zakładce Konkursy. 
 
8. Sprawozdanie należy dostarczyć do 19 czerwca 2015 r. osobiście lub pocztą na adres: Magurski Park 
Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna, z dopiskiem „Konkurs Podaj Dalej”  – decyduje data stempla 
pocztowego. Sprawozdania można również przesyłać drogą mailową na adres:  mkus@magurskipn.pl 
 
9. Ocenie podlegać będą wyłącznie działania zrealizowane w roku 2015. 
 
10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 
 
10. Prace oceniane będą przez komisję konkursową. Elementami branymi pod uwagę w ocenie 
przygotowanych przedsięwzięć będą: forma przedsięwzięcia, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, 
innowacyjność, zaangażowanie społeczne oraz osiągnięty efekt. 
 
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.magurskipn.pl  do dnia 30 
czerwca 2014 roku. Laureaci zostaną także powiadomieni pisemnie. 
 
13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, o czym zainteresowani zostaną 
poinformowani. 
 
14. Nadsyłając prace na konkurs „Podaj Dalej” i podając swoje dane osobowe uczestnik wyraża tym 
samym dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Magurski Park Narodowy. Uczestnik ma 
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  
 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac, z zaznaczeniem 
nazwiska autora.  
 



14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 
 
15. Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody: 
 

- Za zajęcie I miejsca: śpiwór puchowy marki Małachowski  
- Za zajęcie II i III miejsca: nagrody książkowe 


