Kraków, 31 stycznia 2012 r., aktualizacja 30 czerwca 2014

Regulamin konkursu dla wolontariuszy OTOP –
„Wolontariusze OTOP w Karpatach”
1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na zasadzie których odbywa się konkurs pod nazwą
„Wolontariusze OTOP w Karpatach” (nazywany dalej konkursem) prowadzony wśród
wolontariuszy biorących udział w działaniach związanych ze zbieraniem danych o ptakach
polskich Karpat oraz ich ochroną.

2.

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą
zarejestrowaną w Markach, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki.

3.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków
ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”.

4.

Całkowita wartość puli nagród i wyróżnień finansowana jest przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
a także ze środków własnych OTOP.

5.

Konkurs realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6.

W konkursie mogą brać udział wolontariusze związani z OTOP, którzy w okresie od 1 lutego
2012 r. do 31 grudnia 2014 r.:
mieli obowiązującą lub podpisali z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków umowę
o wolontariat obejmującą w tym okresie przynajmniej jeden rok współpracy na ogólnych
zasadach
wolontariatu
przyjętych
w
OTOP
(http://www.otop.org.pl/uploads/media/wolontariat_regulamin.pdf)
oraz spełnili przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) wprowadzali do bazy dostępnej na stronie www.ptakikarpat.pl/Obserwacje dane dotyczące
obserwacji ptaków polskich Karpat lub w inny sposób dostarczyli OTOP takie dane;
b) brali udział w projekcie „Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych” na terenie polskich
Karpat;
c) brali udział w projekcie „Opiekunowie ostoi” na terenie polskich Karpat;
d) przeprowadzili przynajmniej jedną uzgodnioną z pracownikami OTOP eko-interwencję
mająca na celu ochronę zasobów przyrodniczych na terenie polskich Karpat.
e) pomagali w realizacji działań projektowych, poprzez udział w pracach Małopolskiego Biura
OTOP, imprezach masowych oraz innych w innych rodzajach aktywności realizowanych
przez OTOP na terenie polskich Karpat.

7.

8.

Zasięg geograficzny polskich Karpat w rozumieniu zasad konkursu określa mapa będąca
załącznikiem do niniejszego regulaminu.
Nagrodami w konkursie są:
- nagroda I – namiot ekspedycyjny
- nagrody II-IV – śpiwór
- 60 nagród książkowych dla osób, które zajmą kolejne miejsca w konkursie.

9.

Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w pkt. 8, brane będą pod uwagę następujące
kryteria: (1) liczba oraz solidność i kompletność dostarczonych danych dotyczących
obserwacji ptaków w regionie polskich Karpat; (2) liczba powierzchni monitoringowych
i kontrolowanych w ramach MPPL oraz solidność, kompletność i terminowość dostarczania
tych danych do OTOP; (3) poziom zaangażowania w działalność związaną z pełnieniem
funkcji opiekuna ostoi na terenie polskich Karpat (4) czynne angażowanie się w ochronę
przyrody (m.in. liczba i waga podjętych w okresie trwania konkursu eko-interwencji
uzgodnionych z pracownikami OTOP); (5) zaangażowanie w inne działania OTOP na terenie
polskich Karpat, w tym imprezy masowe oraz prace małopolskiego biura OTOP.

10. Nagrody zostaną rozdane w trakcie warsztatów dla wolontariuszy, które odbędą się
w 2015 r. Dokładny termin warsztatów podany zostanie w późniejszym terminie na stronie
www.ptakikarpat.pl. W przypadku nieobecności osoby nagradzanej, nagrody wysłane
zostaną pocztą do dnia 30 kwietnia 2015 r.
11. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach
www.otop.org.pl oraz www.ptakikarpat.pl do dnia 30 kwietnia 2015 r.

internetowych

12. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
13. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych
w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania
firmy dostarczającej nagrodę.
15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych w ramach przeprowadzenia konkursu.
16. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy etatowi OTOP oraz Członkowie Zarządu
OTOP.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.
W razie zaistnienia zmiany informacja o niej zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.ptakikarpat.pl.

