Concursul cel mai activ lider
In memoria Alexandrei Turuga , fost coordonator al GLT „Arcus”- Resita

Regulament:
1. Perioada
Concursul se desfasoara in fiecare an in perioada 1 martie- 20 aprilie. Datorita unor activitati de logistica
care au avut loc in AGLT anul acest concursul se defasoara dupa urmatorul program:
-

25 martie- 10 aprilie 2010: Inscrierea participantilor:

-

11-18 aprilie 2010: Votarea online si voturile persoanelor din consiliul AGLT: 11-18 aprilie 2010

-

25 aprilie 2010: Anuntarea celui mai activ lider

2. Participanti
Fiecare GLT este obligat sa faca minim 1 propunere pentru concurs.
Voluntarii care vor sa se incrie trebuie sa completeze formularul de inscriere si sa il trimita la adresa
petronela_adelina@yahoo.com pana la data de 10 aprilie 2010.
Poate fi propus orice voluntar care activeaza in momentul acesta in AGLT.

Nota: Membrii boardului NU POT FI propus pentru ca ei realizeaza evaluarea si monitorizarea concursului si ar fi
lipsit de etica sa ne autopropunem. Totusi, daca se primesc nominalizari din partea altor voluntari AGLT pentru
unul/mai multi membri ai consiliului inscrierea se va considera nula.
3. Premii
Premiile se ofera pentru GLT-ul din care face parte liderul propus. Contravaloarea premiului nu se poate
acorda in bani. Valoarea premiilor se ridica la suma de 250 EURO.
Premiile sunt urmatoarele:
 Premiul cel mai activ lider:
o

Training de 2 zile desfasurat in localitatea GLT-ului pe o tema aleasa de grup din cele
oferite (time management, motivare de voluntari, scriere de proiecte, etc.)

o

Sprijin in scrierea si implentarea unui proiect pe programul de finatare Tineret in Actiune
pentru GLT-ul din care face parte

 Premiul pentu cel mai popular lider
o

Sprijin in scrierea si implentarea unui proiect pe programul de finatare Tineret in Actiune
pentru GLT-ul din care face parte

Concursul cel mai activ lider
In memoria Alexandrei Turuga , fost coordonator al GLT „Arcus”- Resita
 Premiul pentru nominalizare
o

Fiecare lider nominalizat va participa la un curs online de dezvoltare personala si
organizationala pentru sustinerea GLT-ului

4. Selectia castigatorilor
Vor fi 2 moduri de a alege castigatorii:
(1) Vot online (40%)
 Orice voluntar AGLT poate vota voluntarul pe care il considera cel mai activ in baza
informatiilor primite despre acesta
 Se poate vota doar 1 singura data pe zi
(2) Vot membrii consiliu AGLT (60 %) criterii de alegere:
 Plata cotizatiei anuale (20 ron) AGLT pe anul 2009
 Numarul de activitati relevante in perioada 1 martie 2009-1 martie 2010
 Facultativ (pentru cazul in care exista egalitate): numarul orelor de voluntariat pe baza
rapoartelor de activitate
 Fiecare membru al consiliului propune o lista de 5 persoane implinesc criteriile. Pe baza
numarului de voturi primit se va calcula pentru fiecare participant nota.
Se face calculul celor 2 moduri de selectie si se anunta castigatori.

