Regulament
Gala Voluntariatului Brăilean
Capitolul I. Descrierea evenimentului
Art. 1. Gala Voluntariatului Brăilean este un proiect ce are în vedere recunoașterea
implicării cetățenilor și entităților în dezvoltarea comunității brăilene. Acest eveniment
va contribui la creșterea vizibilității entităților din domeniul voluntariatului și a
diferitelor persoane care s-au implicat activ în societate prin diverse activități și proiecte
de voluntariat.
Art. 2. Gala Voluntariatului Brăilean este un eveniment organizat de Centrul de Tineret
Tinklub Brăila. Întreaga organizare a evenimentului, precum și managementul acestuia
sunt realizate de membrii echipei Gala Voluntariatului Brăilean și a partenerilor
acesteia.
Capitolul II. Participanți
Art. 1. Participanții care se pot înscrie prin depunerea candidaturii sunt: asociațiile,
fundațiile, instituțiile care activează în domeniul voluntariatului, grupurile de inițiativă
și persoanele fizice - voluntarii, care și-au desfășurat activitatea în comunitatea
brăileană.
Art. 2 Candidatura este reprezentată de înregistrarea online prin completarea
formularului de pe site-urile oficiale ale organizatorului și partenerilor acestuia.
Capitolul III. Eligibilitatea candidaților
Art. 1 Sunt eligibile entitățile care au desfășurat activități în județul Brăila și care s-au
finalizat s-au urmează să se finalize până pe 15 noiembrie 2013 cu rezultate pozitive și
cu un impact mare în comunitatea brăileană.
Art. 2.Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de entitățile fizice sau juridice care au fost
implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român.
Art. 3. Deasemenea, nu sunt eligibile candidaturile venite din partea partidelor politice.
Art. 4. Membrii juriului care au candidați care reprezintă aceeași unitate ca cea a unuia
din membrii juriului, se vor abține de la vot.
Art. 5. Candidații se vor putea înscrie doar la una din cele 2 secțiuni:
a) Portret de Voluntar Brăilean;
b) ONG-uri, instituții si companii (pentru instituții, ONG-uri, companii, grupuri de
inițiativă și alte entități cu personalitate juridică);
Capitolul IV. Drepturi și obligații

Art. 1. Participanții au următoarele drepturi:
a) Să participe la una din secțiunile evenimentului;
b) Să promoveze pe orice canal de comunicare informații despre Gala
Voluntariatului Brăilean;
c) Să renunțe la candidatură în orice moment al organizării evenimentului;
Art. 2. Participanții au următoarele obligații:
a) Să respecte regulamentul evenimentului și deciziile juriului. Orice problemă
putând fi soluționată prin depunerea unei contestații.
b) Să nu pună imaginea evenimentului Gala Voluntariatului Brăilean în situații care
pot aduce un prejudiuciu evenimentului sau organizatorului.
c) Să pună la dispoziția organizatorului documente și/sau imagini care să ateste
informațiile din formularul de înscriere.
d) Să colaboreze cu organizatorii privind realizarea documentelor de promovare a
proiectului (ex. Interviuri, marturii, imagini și video)
Capitolul V. Perioada de înscriere
Art. 1. Înscrierea se va desfășura în perioada 01 Noiembrie - 24 Noiembrie 2013, ora
18:00. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul
întâmpinării de probleme tehnice. După finalizarea înscrierii, toate candidaturile vor fi
afișate pe site-urile oficiale ale organizatorilor: www.tinklub.ro, în secțiunea Programe >
proiecte > Gala Voluntariatului Brăilean.
Capitolul VI. Înscrierea
Art.1. Înscrierea la Gala Voluntariatului Brăilean implică acceptarea termenilor și
condițiilor din prezentul regulament.
Art. 2. La Gala Voluntariatului Brăilean, voluntarii se vor înscrie personal. Proiectele și
programele de proiect vor fi înscrise de către reprezentantul legal al entității respective.
Art. 3. Înscrierea se face exclusiv online prin completarea corectă a formularului de
înscriere. Aceasta poate fi accesată pe website-ul www.tinklub.ro printr-un click pe
logo-ul evenimentului Gala Voluntariatului Brăilean.
Art. 4. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din
formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență
participanților pe întreaga perioadă de înscriere.
Art. 5. Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea
informațiilor din formularul de înscriere determină depășirea termenului limită pentru
înscrierea în concurs și /sau prin necompletarea câmpurilor obligatorii din formular.

Art. 6. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale
sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare. In cazul în
care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a
demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua masura excluderii
organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.
Art. 7. Acceptarea/ aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea
online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei
Voluntariatului Brăilean prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului
de înscriere în varianta finală (printr-un e-mail trimis către adresa din contul
aplicantului).
Capitolul VII. Dreptul de autor
Art. 1. Organizatorii își rezervă, față de participanți, dreptul de a folosi în materialele de
promovare ale Galei Voluntariatului Brăilean numele participanților, informații din
formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor.
Art. 2. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub
incidenta legii dreptului de autor.
Art. 3. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor
conținute în formularele de înscriere.
Art. 4. Proiectul înscris rămâne în proprietatea aplicantului.
Capitolul VIII. Criterii de jurizare
Art. 1. Pentru candidații înscriși la secțiunea Portret de Voluntar Brăilean evaluarea se
va realiza după următoarele criterii:
Descrierea activităţii de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul nominalizat, cu ce
frecvenţă etc.) maxim 30 puncte
Rezultatele activităţii de voluntariat (rezultate clare, cuantificabile unde este posibil,
descrierea impactului activităţilor voluntarului) maxim 30 puncte
Motivație maxim 30 puncte
Art. 2. Pentru candidații înscriși la secțiunea ONG-uri, instituții și companii evaluarea se
va realiza după următoarele criterii:
1.
2.
3.
4.
5.

Relevanta programului/proiectului
Eficacitatea programului/proiectului
Coerența programului/proiectului
Impactul programului/proiectului
Originalitatea programului/proiectului

Capitolul IX. Procesul de jurizare
Art. 1. Juriul va fi compus din 3 persoane diferite de la diferite instituții. Componența
Juriului va fi anunțată ulterior.
Art. 2. Procesul de jurizare se va desfășura în perioada 15 – 30 noiembrie 2013.
Rezultatele vor fi anunțate pe 30 noiembrie 2013 pe site-ul oficial al organizatorului.
Candidații vor fi anunțați prin email.
Capitolul X. Tipuri de premii
Art.1. In cadrul evenimentului Gala Voluntariatului Brăilean se vor desemna:
a) Cei mai implicați voluntari în comunitate – 3 locuri
b) Cele mai implicate ONG-uri în comunitate – 3 locuri
c) Cele mai implicate instituții în comunitate – 3 locuri
d) Cele mai implicate companii în comunitate – 2 locuri

