
Regulamin Konkursu „O Statuetkę” 

Gminy Stare Miasto 2017 

Celem konkursu jest promocja i wyróżnienie osób, usług i dokonań firm oraz przedsięwzięć 

organizacyjnych za 2017 rok. Konkurs służy również promocji walorów gospodarczych, 

ekologicznych, artystycznych i sportowych gminy Stare Miasto. 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze gminy. 

2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stare Miasto. 

3. Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz 

uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie. 

Zgłoszenia do Konkursu 

4. Zgłoszenia kandydata do konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba 

prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie gminy Stare Miasto, 

jak również każdy z mieszkańców gminy Stare Miasto. 

5. Zgłoszenia należy składać  do sekretariatu Urzędu Gminy Stare Miasto z dopiskiem 

na kopercie Konkurs „O Statuetkę” lub poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony 

na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto, 

ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto do 27 grudnia 2017 roku. 

6. Zgłoszenie kandydata do konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól 

formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym.  

7. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma związek z gminą 

Stare Miasto. 

8. Jedna osoba może być zgłoszona w kilku kategoriach. 

9. Procedura wyłaniania nominowanych w każdej kategorii Konkursu oraz laureatów 

Konkursu w kategoriach:  

I - Człowiek/Organizacja Roku 

II - Rolnik Roku  

III - Sponsor Roku,  

IV - Firma Roku  

jest realizowana przez  Kapitułę Konkursu. 



Kapituła Konkursu 

10. Kapituła  jest powoływana przez Wójta Gminy. 

11. Kapitułę Konkursu tworzą: 

Przewodnicząca Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący 

poszczególnych Komisji Rady Gminy oraz Organizator. Organizator może wskazać 2 

osoby do Kapituły konkursu.  

12. Kapitule przewodniczy Wójt Gminy Stare Miasto. 

13. Kapituła decyduje o liczbie i rodzaju nagród w każdej z kategorii regulaminowych. 

14. Kapituła nie może zgłaszać kandydatów do nagrody  w dniu posiedzenia Kapituły. 

15. Członek Kapituły może być zgłoszony do konkursu, ale nie może brać udziału 

w głosowaniu. 

16. Kapituła może: 

a) zasięgnąć opinii ekspertów 

b) przenieść zgłoszenie do innej kategorii regulaminowej 

Procedura wyłonienia nominowanych 

17.  Listę nominowanych dla każdej z kategorii, ustalają członkowie Kapituły w oparciu 

o następujące kryteria: 

a) W kategorii Człowiek/Organizacja Roku: 

 wpływ kandydata lub kandydatów na kształtowanie się świadomości kulturalnej 

mieszkańców, 

 wpływ na popularyzację sportu w gminie Stare Miasto, 

 ranga odniesionych sukcesów w 2017 roku, wpływ na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, 

 działalność charytatywna, 

 współpraca z samorządem gminnym, 

 uzyskane nagrody, 

 wyróżnienia w 2017 roku 

W kategorii Człowiek Roku może być przyznana statuetka dla Stowarzyszeń, sołtysów, 

Organizacji itp. 

 



b) W kategorii Rolnik Roku: 

 nowoczesność produktów i ich wysoka jakość, 

 ochrona środowiska i ekologia, 

 uzyskane nagrody i certyfikaty 

Zadaniem konkursu jest prezentacja tych rolników, którzy przestrzegają zasad ochrony 

zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, dbają o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, 

osiągają sukcesy oraz swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi. 

c) W kategorii Sponsor roku:  

 współpraca z samorządem gminnym, 

 działalność społeczna i charytatywna, 

 osobisty wpływ, zaangażowanie i wspieranie samorządu gminnego w 2017 roku. 

d) W kategorii Firma roku: 

 innowacyjność produktów i usług, 

 jakość i zarządzania zasobami ludzkimi, 

 uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, 

 działalność społeczna i charytatywna, 

 dobra organizacja i efekty pracy w 2017 roku, 

 wspieranie kreatywności i zarządzanie innowacją, która jest kluczem do wzrostu 

pozycji rynkowej firmy. 

18. Wyboru nominowanych zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria opisane w 

regulaminie, dokonują Członkowie Kapituły w głosowaniu tajnym. 

19. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zagłoszonych do 

nominacji równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

Ogłoszenie Laureatów 

20.  Ogłoszenie Laureatów w każdej kategorii i uroczyste wręczenie statuetek odbędzie 

się podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się w styczniu 2018 roku.  

Postanowienia końcowe 

21. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty Kultury i Sportu.  

Kontakt: +48 63 241 62 16 wew. 220 

 


