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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – AKTYWNI W MIEŚCIE 2021 

 

Kategoria: 

Wolontariusz/-ka  

Koordynator/-ka wolontariatu  

Organizacja / Firma przyjazna wolontariuszom  

Grupa / Klub / Rodzina wolontariacka/ki  

 

I. Dane osoby/organizacji zgłaszającej inicjatywę: 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Mail: …………………………………………………………………………………………………….…….. 

3. Telefon: ………………………………………………………………………………………………………. 

4. Osoba/instytucja/organizacja zgłaszająca: …………………………………………………………..….. 

II. Dane kontaktowe do laureatów konkursu: 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

2. Mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon: …………………………………………………………………………………………………….. 

III. Opis Laureatów: 

1. Krótki opis: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Częstotliwość i systematyczność działania: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj działań/wydarzeń: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pomocą powyższego formularza. Formularz 

można odesłać drogą internetową na adres kontakt@tydzienwolontariatu.pl lub dostarczyć 

osobiście do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku: budynek Europejskiego 

Centrum Solidarności przy ul. Plac Solidarności 1 w Gdańsku, III piętro, przy pokoju 3.27. 

Biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 17:00. 

2) Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 1 grudnia 2021 r. do godziny 12:00, (szczegółowe 

informacje znajdują się w regulaminie oraz na stronie internetowej 

www.tydzienwolontariatu.pl) 

3) Nagrody zostaną wręczone na Gali w dn. 5 grudnia 2021 roku - o szczegółach organizator 

poinformuje kandydatów/ki do konkursu oraz osoby zgłaszające do 4 dni przed wydarzeniem. 

4)  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników/czki w związku z 

udziałem w Konkursie jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

5) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i 

przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1000  z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

http://www.tydzienwolontariatu.pl/
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(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 – RODO. Jednocześnie przystąpienie do Konkursu jest 

jednoznaczne z oświadczeniem o  poinformowaniu nt. celu zbierania danych osobowych oraz 

o przysługującym prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, możliwości ich 

sprostowania, prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

6) Organizator zamieszczać będzie nazwy/nazwiska laureatów/ek  Konkursu w materiałach 

promocyjnych dotyczących aktualnej edycji Konkursu oraz w miarę możliwości, w 

komunikatach medialnych dotyczących kolejnych edycji. 

7) Przystępując do Konkursu zgłaszający i zgłaszani wyrażają zgodę na udostępnianie swoich 

danych teleadresowych, dysponując jednocześnie prawem wglądu do swoich danych i 

prawem do ich poprawiania. 

8) Lista zgłoszonych i zgłaszających w Konkursie może być upubliczniona przez Organizatora. 

Treść informacji zawartych w formularzach zgłoszeniowych może być wykorzystana przez 

Organizatora w innych działaniach. 

9) Organizator ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym. 

 

 


