
Regulamin uczestnictwa
w Wirtualnym Festiwalu Włącz Wolontariat!

1. Wirtualny Festiwal Włącz Wolontariat! (dalej: Festiwal) to wydarzenie on-line
organizowane w ramach Programu “Włącz Szkołę”, finansowanego z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach Funduszy EOG. Organizatorami Programu są: Fundacja Centrum
Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10 oraz Fundacja Pole
Dialogu z siedzibą w Warszawie, ul. gen. W. Andersa 13. Bezpośrednim organizatorem
Festiwalu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (dalej: Organizator).
2. Celem Wirtualnego Festiwalu jest uczczenie Dnia Wolontariusza, docenienie
zaangażowania szkolnych wolontariuszy i wolontariuszek oraz zainteresowanie młodzieży
wolontariatem poprzez udział w grze drużynowej, w której można zdobyć nagrody.
3. Festiwal odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia 2022 roku na festiwalowym padlecie
(dokładny adres zostanie udostępniony zapisanym zespołom).
4. W Festiwalu mogą wziąć udział uczennice i uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz
uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych.
5. Aby wziąć udział w Festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem:
https://zapisy.ceo.org.pl/activity/230/overview Zgłoszenia może dokonać Opiekun/ka
drużyny (nauczyciel lub nauczycielka) ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie 4 -18.11.2022 r.  Organizator zastrzega
sobie prawo wcześniejszego zamknięcia formularza w przypadku dużej liczby chętnych.
6. Pierwszeństwo mają drużyny zgłoszone przez nauczycieli i nauczycielki biorących udział
w aktualnej edycji programu “Włącz Szkołę!”.
6. Z jednej szkoły można zgłosić maksymalnie trzy drużyny uczniowskie po 3-6 osób w
drużynie. Przy rejestracji Opiekun/ka podaje nazwę drużyny, którą uczniowie i uczennice
będą się posługiwać przy wykonywaniu zadań festiwalowych. W przypadku zgłaszania
dwóch lub trzech drużyn należy podać nazwę każdej z nich. Nazw drużyn nie można
zmienić po dokonaniu zgłoszenia, dlatego prosimy o zapamiętanie zgłoszonych nazw.
7. Liczba miejsc na Wirtualnym Festiwalu jest ograniczona. Lista zakwalifikowanych drużyn
zostanie opublikowana w dniu 22.11.2022 na stronie angazuj.ceo.org.pl oraz przesłana
mailem do osób, które dokonały zgłoszenia na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Zakwalifikowane drużyny pomiędzy 23.11 a 2.12.2022 powinny zapoznać się z padletem
festiwalowym, i odnaleźć kolumnę z nazwą swojej drużyny i się w niej przedstawić. W czasie
Festiwalu wszystkie osoby uczestniczące powinny mieć dostęp do urządzeń z Internetem.
9. W ramach Festiwalu zespoły młodzieżowe otrzymają pięć zadania do wykonania. Tematy
zadań będa związane z szeroko pojętym wolontariatem. Pierwsze zadanie (przedstawienie
się) należy wykonać przed rozpoczęciem festiwalu. Pozostałe zadania publikowane będą w
dniu festiwalu o godzinach: 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 na padlecie festiwalowym. Zadania
będą tak skonstruowane, by można było je wykonać na przerwach (nie ma konieczności
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zwalniania drużyn ze wszystkich lekcji danego dnia, choć zwolnienie z części zajęć może im
ułatwić pracę).
10. Rozwiązania zadań należy umieszczać na padlecie festiwalowym w kolumnie z nazwą
swojej drużyny. Rozwiązania można zamieszczać na padlecie do godziny 16:00 tego
samego dnia. Rozwiązania zamieszczone po tym czasie nie będą brane pod uwagę przy
przyznawaniu nagród.
11. System przyznawania nagród został opisany w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Wyniki zostaną opublikowane w dniu 6.12.2022 do godziny 13:00 na padlecie i przesłane
mailowo do opiekunów/opiekunek drużyn.
12. Uczestnicy i uczestniczki Festiwalu mogą otrzymać elektroniczne zaświadczenia
potwierdzające udział w Ogólnopolskim Festiwalu wolontariatu szkolnego na wniosek
Opiekuna drużyny (za pośrednictwem maila).
13. Wszelkie pytania dotyczące organizacji festiwalu prosimy kierować na adres
mlodzi@ceo.org.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wirtualnego Festiwalu Włącz Wolontariat!

SYSTEM PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przewidujemy przyznanie 9 głównych nagród za wykonanie poszczególnych zadań.
Dodatkowo, nagrodę otrzyma każdy z pozostałych zespołów, który wykona wszystkie 5
zadań w czasie trwania Festiwalu.
2. Nagrodami będą bony upominkowe do wykorzystania w księgarni internetowej. Wartość
nagrody głównej to 150 zł, a nagrody dla pozostałych zespołów, które wykonają wszystkie
zadania - 50 zł.
3. Główne nagrody zostaną przyznane na podstawie ocen przesłanych rozwiązań zadań
publikowanych o godz 10, 11 i 12 w dniu festiwalu (po trzy nagrody na każde zadanie).
Oceny dokona komisja ekspercka złożona z trzech pracowników Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Oceniane będą jedynie zadania tych drużyn, które wykonały wszystkie 5
zadań festiwalowych. Komisja zastrzega sobie prawo do decyzji czy dane zadanie uznaje za
wykonane (więcej informacji w załączniku nr 2 do regulaminu).
4. Nagrody zostaną dostarczone do dnia 20.12.2022 r. na adresy mailowe opiekunów/
opiekunek drużyn w formie kodów do wykorzystania podczas płatności w księgarni
internetowej. Osoby dokonujące zgłoszenia udziału w Festiwalu (opiekunowie/opiekunki
drużyn) zobowiązują się do przekazania nagród uczniom i uczennicom ze zwycięskich
drużyn.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wirtualnego Festiwalu Włącz Wolontariat!

ZASADY WYKONYWANIA ZADAŃ NA PADLECIE

1. We wpisach nie obrażamy innych osób, nie stosujemy wulgarnego języka. Organizator
zastrzega sobie prawo do usuwania treści obraźliwych czy wulgarnych. W takim przypadku
zadanie uznaje się za niezaliczone.
2. Wpisy muszą odpowiadać na zadania. Jeśli nie odpowiadają - zadanie uznaje się za
niezaliczone. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w tej kwestii.
3. Rozwiązania zadań umieszczamy tylko i wyłącznie w kolumnie z nazwą swojej drużyny.
Zadania innych drużyn można komentować, można też dodawać polubienia (serduszko).
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4. Pytania dotyczące Festiwalu, które pojawią się w trakcie jego trwania, można zadawać na
padlecie festiwalowym w kolumnie “Wasze pytania do nas”.


