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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w Warszawskim Festiwalu wolontariatu szkolnego 

 
1. Warszawski Festiwal wolontariatu szkolnego to wydarzenie on-line organizowane w ramach 

Programu rozwoju wolontariatu w szkołach, finansowanego przez m.st. Warszawa w ramach 
projektu "Ochotnicy warszawscy". Bezpośrednim realizatorem Festiwalu jest Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej.   
 

2. Celem Wirtualnego Festiwalu jest uczczenie Dnia Wolontariusza, docenienie zaangażowania 
szkolnych wolontariuszy i wolontariuszek, podsumowanie ich dokonań, przekazanie wiedzy          
o wolontariacie na rzecz dzikich zwierząt żyjących w mieście, a także zapewnienie rozwojowej 
zabawy dzięki grywalizacji z możliwością zdobycia nagród drużynowych oraz indywidualnych. 
 

3. Festiwal odbędzie się w piątek 3 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Festiwalu 
(https://festiwal.ceo.org.pl) oraz na festiwalowym padlecie pod linkiem: 
https://padlet.com/angazuj_obywatelsko/6ohhuvzjlnscks3h 
  

4. Aby wziąć udział w Wirtualnym Festiwalu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pod linkiem: 
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/formularz-zgloszeniowy-na-warszawski-festiwal-wolontariatu-
szkolnego. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie 18-30.11.2021 r. Zgłoszenia 
może dokonać Opiekun/ka koła wolontariatu z warszawskiej szkoły podstawowej lub 
średniej. 

 
5. 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. 

 

6. Liczba miejsc na Wirtualnym Festiwalu jest ograniczona. Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie 
opublikowana w dniu 1.12.2021 na stronie festiwalowej oraz przesłana mailem do osób, które 
dokonały zgłoszenia na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 

https://festiwal.ceo.org.pl/
https://padlet.com/angazuj_obywatelsko/6ohhuvzjlnscks3h
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/formularz-zgloszeniowy-na-warszawski-festiwal-wolontariatu-szkolnego
https://rejestracja.ceo.org.pl/content/formularz-zgloszeniowy-na-warszawski-festiwal-wolontariatu-szkolnego
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7. Zakwalifikowane drużyny pomiędzy 1 a 2.12.2021 powinny zapoznać się z padletem 
festiwalowym (LINK), a w szczególności odnaleźć kolumnę z nazwą swojej drużyny oraz 
przedstawić się we wskazanym miejscu (dodać opis drużyny i/lub zdjęcie). W czasie Festiwalu 
wszystkie osoby uczestniczące powinny mieć dostęp do urządzeń z Internetem.  

 
8. W ramach Festiwalu zespoły młodzieżowe otrzymają cztery zadania do wykonania. Tematy 

zadań będa związane z szeroko pojętym wolontariatem. Zadania publikowane będą o godzinach: 
10.00, 10.30, 11.00 i 12.00 na padlecie festiwalowym. 
 

9. Rozwiązania zadań należy zamieszczać na padlecie festiwalowym w kolumnie z nazwą swojej 
drużyny. Rozwiązania można zamieszczać na padlecie do godziny 14:00 tego samego dnia, 
rozwiązania zamieszczone po tym czasie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród. 
 

10.  Każde zadanie będzie miało swoich zwycięzców. System przyznawania nagród został opisany  
 w załączniku do niniejszego Regulaminu. Wyniki grywalizacji zostaną opublikowane na stronie   
 Festiwalu w dniu 3.12.2021 do godziny 15.00 zarówno na padlecie, jak i na stronie festiwalowej. 

 
11.  Uczestnicy i uczestniczki Festiwalu mogą otrzymać elektroniczne zaświadczenia potwierdzające   

 udział w Warszawskim Festiwalu wolontariatu szkolnego na wniosek Opiekuna drużyny  
 (za pośrednictwem maila).  
 

 

https://padlet.com/angazuj_obywatelsko/6ohhuvzjlnscks3h
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Załącznik do Regulaminu Warszawskiego festiwalu wolontariatu szkolnego 

 
SYSTEM PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
 

1. Przewidujemy przyznanie 12 zestawów nagród, po trzy zestawy za rozwiązania do każdego z zadań. 

Zestawy składają się z gier plenerowych, planszowych i karcianych wg poniższego schematu: 

I. zestaw: nagroda dla całej drużyny + nagrody indywidualne dla każdej osoby z drużyny 

II. zestaw: nagrody indywidualne dla każdej osoby z drużyny 

III. zestaw: nagroda dla całej drużyny 

 

2. Za rozwiązania do zadań 1-3 nagrody zostaną przyznane na podstawie ocen dokonanych przez 

komisję ekspercką, złożoną z trzech pracowników Centrum Edukacji Obywatelskiej. Za rozwiązanie 

ostatniego (4.) zadania, nagrody zostaną przyznane na podstawie losowania spośród wszystkich 

drużyn, które prześlą odpowiedzi. 

 

3. Nagrody zostaną dostarczone na adres szkół i dane osoby zgłaszającej wskazane w formularzu 

zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 20.12.2021 r. Osoby dokonujące zgłoszenia udziału w Festiwalu 

(nauczyciele, opiekunowie szkolnych kół wolontariatu) zobowiązują się do przekazania nagród 

zwycięzkim drużynom. 

 
 


