PLEBISCYT ”AKTYWNY 2007”
Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie ”Aktywny
2007”, który organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu wraz ze Starostwem
Powiatowym w Nowym Targu i Urzędem Miasta Nowy Targ.
Jest to pierwsza edycja plebiscytu mamy jednak nadzieję na pozytywne odniesiecie się
do tej inicjatywy. Plebiscyt ma na celu :
♦ wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie osób, które zdecydowały się na
działalność wolontarystyczną;
♦ stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego
wizerunku wolontariuszy, akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi
refleksjami na temat tej formy działalności społecznej;
♦ promocji działań wolontarystycznych.
Zachęcamy wszystkich wolontariuszy, osoby prywatne, grupy samopomocowe,
placówki, instytucje czy organizacje pozarządowe korzystające z pomocy wolontariuszy do
zgłaszania swoich kandydatów. Uroczyste ogłoszenie wyników plebiscytu i nagrodzenie
zwycięzców nastąpi 5 grudnia podczas Nowotarskiego Dnia Wolontariusza na sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.

ZASADY UCZESTNICTWA
♦ I ETAP: ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO KONKURSU
Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów upływa z dniem 15 listopada. Kandydatów do
plebiscytu można zgłaszać listownie (Miejski Ośrodek Kultury Al. Tysiąclecia 37, 34-400
Nowy Targ; z dopiskiem ”Aktywny 2007”), osobiście (Sekretariat MOK w godz. 8.00 –
16.00) lub pocztą elektroniczną (moknowytarg@poczta.fm). Decyduje data zgłoszenia
kandydata. Nominowani do plebiscytu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy
wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. W sytuacji zgłoszeń
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dokonywanych przez samych wolontariuszy lub osoby prywatne konieczne jest potwierdzenie
faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym
zaświadczyć.

UWAGA: Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na przygotowanym arkuszu. Zgłaszać
można od jednego lub dwóch kandydatów, przy czym dla każdego z kandydatów należy
wypełnić jeden formularz. Dodatkowo do każdego formularza zgłoszeniowego należy
dołączyć opis działalności zgłaszanej osoby. Opis taki nie powinien przekraczać 2 stron
A4, a może mieć on dowolną formułę np. wspomnienia, refleksji, blogu, pamiętnika itp. Musi
być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku (zgłoszenia pocztą elektroniczną).
♦ II ETAP: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW MIASTA I POWIATU:
Sylwetki osób zgłoszonych i zakwalifikowanych do konkursu zostaną umieszczone na pod
stronie internetowej plebiscytu przedstawiającej dodatkowo działalność poszczególnych
kandydatów. Mieszkańcy miasta i powiatu będą mogli oddawać głosy na swoich faworytów
poprzez stronę internetową, listownie (Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37, 34-400
Nowy Targ; z dopiskiem ”Aktywny 2007”) lub osobiście (skrzynka konkursowa w
Sekretariacie MOKu). Głosowanie potrwa między 19-30 listopada. Wszyscy nominowani
zostaną zaproszeni na uroczystość Nowotarskiego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2007.
Nagrodzone zostaną osoby, które otrzymają największe poparcie, a zatem zdobędą
największą ilość głosów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej specjalnej
nagrody.
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