
REGULAMIN 

 II  Nowogardzkiego Forum Wolontariatu 

pod hasłem „Wolontariat w czasie pandemii, jak i po…”    

 

§ 1 

Informacja o Forum Wolontariatu 

1. Organizatorem II Nowogardzkiego Forum Wolontariatu pod hasłem „Wolontariat w 

czasie pandemii i po…” jest Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. 

2. II Nowogardzkie Forum Wolontariatu jest pod honorowym patronatem Burmistrza 

Miasta Nowogard.  

3. II Nowogardzkie Forum Wolontariatu jest organizowane przy merytorycznym 

wsparciu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie oraz Stowarzyszenia 

POLITES i Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie. 

4. Podczas tegorocznej edycji Nowogardzkiego Forum Wolontariatu ważne miejsce 

zajmie temat działalności wolontariackiej w czasie pandemii, jak i po…,  na terenie 

Gminy Nowogard. 

5. Celem Forum jest: 

 stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń, myśli, podzielenia się 

pomysłami, prezentacji zrealizowanych działań oraz wyróżnienie 

najcenniejszych inicjatyw zrealizowanych przez uczennice, uczniów i 

nauczycieli,  

 zorganizowanie przestrzeni do doskonalenia umiejętności, zdobywania wiedzy, 

inspirowania się i urzeczywistniania nowych pomysłów, doskonalenia 

umiejętności w zakresie działalności społecznej w lokalnym środowisku, 

 popularyzacja idei wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie 

gminy Nowogard, 

6. Forum odbędzie się  2 czerwca  w godzinach od 9.00 do 13.00,  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Żeromskiego 5,  

72-200 Nowogard 

 

 

 



7. Program Forum obejmuje: 

 9:00- 9:05 Powitanie gości i wystąpienie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 

w Nowogardzie Pani Ewy Żylak 

 

 9:05-9:15 Wystąpienia gości- Burmistrza Miasta Nowogard Pana Roberta 

Czapli, przedstawicieli Stowarzyszenia POLITES( np. K. Michałek, A. Biały), 

inni…   

 9:15-10:45  Prezentacja działań wolontariackich realizowanych przez Szkolne 

Kluby/ Koła/ Grupy Wolontariatu. 

Przedmiotem prezentacji mogą być działania wolontariackie realizowane przez 

uczennice i uczniów wraz z opiekunami, zarówno w czasie pandemii, jak i po, 

w okresie od marca 2020 roku do maja 2022roku. 

Forma prezentacji obejmuje około 10 minutowe wystąpienia. 

 Na  portalu facebook Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie opublikujemy 

tego dnia album zdjęć prezentujących działania wolontariackie. 

 10:45- 11:15 Przerwa na poczęstunek dla wszystkich uczestników Forum. 

 11:15- 12:00 Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, prowadzone przez 

przedstawicieli Stowarzyszenia POLITES( Kasia Michałek, Ania Biały, 

Przemysław Landowski) 

 12.00-  13.00 Zakończenie Forum i nagrodzenie działań wolontariuszy. 

Nad prawidłowym przebiegiem prezentacji uczniów czuwa jury, w skład 

którego wchodzą : Burmistrz Nowogardu, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

w Nowogardzie, przedstawiciele Stowarzyszenia Polites,  przedstawiciele 

instytucji i placówek z którymi współpracują wolontariusze. 

                      Zwycięzcy zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami, a wszyscy                    

                      uczestnicy- dyplomami uczestnictwa. 

 

§ 2  

Warunki uczestnictwa  

 

 W Forum mogą wziąć udział chętni uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych Gminy Nowogard wraz z opiekunami.  



Każda placówka zgłasza reprezentację - troje uczniów i opiekun. Wraz ze zgłoszeniem, 

w którym należy między innymi  podać nazwę szkolnego  koła/ klubu lub grupy 

prowadzącej  działalność  wolontariacką, należy przesłać 3 zdjęcia z realizowanych 

działań. 

Podczas wydarzenia reprezentacje uczniów będą opowiadać o działaniach 

wolontariackich realizowanych przez uczennice i uczniów wraz z opiekunami, 

zarówno w czasie pandemii, jak i po… w formie trwających max 10 min. wystąpień. 

Wystąpieniom mogą towarzyszyć wizualne prezentacje (prezentacje multimedialne, 

plakaty, rysunki), działania mogą być zaprezentowane w formie piosenek, scenek, czy 

innych sposobów na atrakcyjność i zaangażowanie publiczności. Tu liczy się 

kreatywność.  

Uczniowie uczestniczący w Forum muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów. 

                                                    § 3 Terminarz 

            20.05.2022 r. –  upływa termin zgłoszenia uczestnictwa w Forum, 

     02.06.2022 r. ( 9.00-13.00) - Przebieg Forum wg programu. 

 

 

§ 4 Zgłaszanie uczestników 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Forum( złącznik nr 1) wraz z 3 zdjęciami prosimy 

przesłać do 20 maja 2022r, drogą elektroniczną na adres:  spnr2nowogard@vp.pl             

o temacie „Zgłoszenie uczestnictwa w Forum”. 

 Zaś pisemne zgody rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2) oraz pełnoletnich 

uczestników (załącznik nr 3) należy dostarczyć w dniu wydarzenia. 

 

§ 7 Uwagi końcowe 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Forum prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej 

informacji. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Forum, w 

tym uczniów i nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób jest organizator. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

mailto:spnr2nowogard@vp.pl


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 



Załącznik nr 1  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

w  II Nowogardzkim Forum Wolontariatu 

pod hasłem „ Wolontariat w czasie pandemii, jak i po…”      

UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

 GMINY NOWOGARD  

 

 

Nazwa szkoły 

 

 

Adres szkoły 

 

e-mail szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
 

 

e-mail opiekuna konkursu 

 lub nr telefonu 

 

 

Nazwa szkolnego klubu/ 

koła/grupy prowadzącej  

działalność  wolontariacką 

 

Nazwisko i imię ucznia 

wchodzącego w skład 

reprezentacji oraz 

poziom/klasa 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Załącznik nr 2 - dla ucznia 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

….......….................................…..................................................... ……..ucznia klasy …....    

Przedszkola/ Szkoły…………………………………………………………………………. 

dla celów realizacji II Nowogardzkiego Forum Wolontariatu pod hasłem „Wolontariat w 

czasie pandemii, jak i po…”,  które odbędzie się w dniu 02.06.2022r.; opublikowanie jego 

imienia i nazwiska oraz zdjęć z Forum Wolontariatu na stronie internetowej organizatora, 

Stowarzyszenia POLITES( www.polites.org.pl), Urzędu Miejskiego w Nowogardzie( 

www.nowogard.pl), na fanpage Urzędu Miejskiego(Facebook), na stronie„ Gazety 

Nowogardzkiej”, „ Nowogardzkich Wiadomości Samorządowych”, „Dziennika 

Nowogardzkiego”, także w wersji drukowanej.  

*) niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Forum Wolontariatu 

oraz mogą zostać udostępnione w celach związanych z wydarzeniem, 

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z regulaminem II Nowogardzkiego Forum 

Wolontariatu pod hasłem „ Wolontariat w czasie pandemii, jak i po…”    oraz 

akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

 

…………………………...……..                         …………………………………….................     

  Miejscowość, data                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.polites.org.pl/
http://www.nowogard.pl/


Załącznik nr 3 - dla opiekuna lub pełnoletniego uczestnika 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie moich danych osobowych  

….......….................................…....................................................................................... 

do celów realizacji II Nowogardzkiego Forum Wolontariatu pod hasłem „Wolontariat w 

czasie pandemii, jak i po…”, które odbędzie się w dniu 02.06.2022r.; opublikowanie mojego 

imienia i nazwiska oraz zdjęć z Forum Wolontariatu na stronie internetowej organizatora, 

Stowarzyszenia POLITES( www.polites.org.pl), Urzędu Miejskiego w Nowogardzie( 

www.nowogard.pl), na fanpage Urzędu Miejskiego(Facebook), na stronie„ Gazety 

Nowogardzkiej”, „ Nowogardzkich Wiadomości Samorządowych”, „Dziennika 

Nowogardzkiego”, także w wersji drukowanej.  

*) niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. Forum Wolontariatu 

oraz mogą zostać udostępnione w celach związanych z wydarzeniem, 

2) podanie danych jest dobrowolne, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z regulaminem II Nowogardzkiego Forum 

Wolontariatu pod hasłem „ Wolontariat w czasie pandemii, jak i po…”  oraz 

akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

 

…………………………...……..                         …………………………………….................     

  Miejscowość, data                                             Czytelny podpis opiekuna / pełnoletniego                      

                                                                                        uczestnika Forum Wolontariatu 

http://www.polites.org.pl/
http://www.nowogard.pl/

