
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA TYTUŁU „SPOŁECZNIK ROKU 2017 PODREGIONU TYSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Społecznego Rozwoju, zwane dalej Organizatorem.
2. Laureaci  Tytułu  „Społecznik  Roku  2017  podregionu  tyskiego  województwa  śląskiego”

wyłaniani są w drodze konkursu.
3. Tytuł „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” przyznawany jest

w trzech kategoriach: organizacje pozarządowe, samorząd, biznes.
4. Tytuł  „Społecznik  Roku  2017  podregionu  tyskiego  województwa  śląskiego”  jest  tytułem

honorowym.
5. Konkurs  o  tytuł  „Społecznik  Roku  2017  podregionu  tyskiego  województwa  śląskiego”

rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu.
6. Konkurs  jest  organizowany  w  ramach  projektu  pt.  „MOC_NGO  -  Silne  organizacje,

kompetentni  liderzy  i wolontariusze  w podregionie  tyskim”,  który  realizowany  jest  Centrum
Społecznego Rozwoju  w ramach krajowego Programu Fundusz  Inicjatyw Obywatelskich  –
Konkurs FIO 2017

§ 2
Idea Konkursu

1. Celem  Konkursu  jest  uhonorowanie  tytułem  „Społecznik  Roku  2017  podregionu  tyskiego
województwa śląskiego ” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw
prospołecznych.

2. Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu
tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób,
swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na
której  zyskuje  środowisko  lokalne,  walczą  skutecznie  z  problemami  społecznymi  lub  im
zapobiegają,  podejmują  inicjatywę  poprzez  realizację  oddolnych  działań,  akcji  oraz
przedsięwzięć społecznych. 

§ 3
Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego”
mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem
dołączenia rekomendacji  organizacji  pozarządowej,  instytucji  lub nieformalnej grupy osób),  poprzez
przesłanie  lub  dostarczenie  wniosku  zgłoszeniowego  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  rekomendacji  oraz  wszystkich  informacji

zawartych we wniosku.
3. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

• czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności społecznej na terenie podregionu tyskiego
województwa śląskiego),

• praca społeczna bez wynagrodzenia,
• zaangażowanie oraz skuteczność działania,
• współpraca i angażowanie innych ludzi,
• wartość postawy jako wzoru do naśladowania.
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem:

a. pracowników Organizatora,
b. członków Kapituły Konkursu,
c. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
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5.  Warunkiem  bezwzględnym  skutecznego  zgłoszenia  kandydatki/kandydata  do  Konkursu  jest
uzyskanie  od  niej/niego  zgody  na  zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie  wraz  z  podpisanym
oświadczeniem  o  wyrażeniu  zgody  na  wykorzystywanie  danych  osobowych  i  wizerunku
kandydatki/kandydata.

§ 4
Harmonogram Konkursu

1. Wnioski  zgłoszeniowe wraz z  Regulaminem dostępne są na stronie  internetowej  Centrum
Społecznego Rozwoju.

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.csr.biz.pl, oraz w
wybranych mediach lokalnych.

3. Wypełniony  wniosek  zgłoszeniowy  wraz  z  załącznikami  należy  składać  w  siedzibie
Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Jana Pawła II ½

43-190 Mikołów
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Społecznik Roku 2017 

podregionu tyskiego województwa śląskiego”.
4. O terminie przyjmowania zgłoszeń ogłoszone będą na stronie internetowej  www.csr.biz.pl. O
zachowaniu terminu decydować będzie  data  wpływu wniosku do biura  Centrum Społecznego
Rozwoju.  Zgłoszenia  wraz  załącznikami,  które  wpłyną  do  Organizatora  po  terminie  nie  będą
rozpatrywane.
5.  Ocena wniosków zgłoszeniowych (wstępna i  ostateczna) nastąpi  w ciągu 5 dni  od terminu
składania zgłoszeń. 

6.  Ostatecznej  oceny  i  wyboru  dokona  Kapituła  Konkursu,  o  której  mowa  w §  5  niniejszego
Regulaminu. 
7. Wręczenie Nagrody w postaci statuetki oraz dyplomu odbędzie się podczas Gali Społecznika 1
grudnia 2017 r. O godzinie w/w spotkania Laureat oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione
z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 5
Kapituła Konkursu

1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, powołana przez
Centrum Społecznego Rozwoju.
2. Kapituła Konkursu liczyć będzie od 5 do 7 osób, a w jej skład wejdą:
a. Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego;
b. Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
c. Przedstawiciele mediów,
d. Przedstawiciele Zespołu Projektowego 
e. Przedstawiciele biznesu
3. Członkowie Kapituły wybiorą ze swojego składu Przewodniczącego Kapituły.
4. Kapituła realizuje swoje zadania pod warunkiem obecności co najmniej ½ jej składu osobowego.
5. Z przebiegu prac Kapituły sporządza się protokół,  który podpisują wszyscy członkowie Kapituły
obecni na posiedzeniu.
6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Za pracę w Kapitule jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 6
Nagrody

1. Laureaci Konkursu w każdej kategorii otrzymają następujące tytuły:
a)  „Społecznik  Roku  2017  podregionu  tyskiego  województwa  śląskiego  w  kategorii:  Organizacja
Pozarządowa”,
b) „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego w kategorii: Samorząd”,
c) „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego w kategorii: Biznes”,
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statuetkę oraz dyplom. 
2. Organizator zapewnia również prezentację sylwetki Laureata w wybranych mediach. 
3. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomów.
4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę pieniężnej równowartości statuetki. 

§ 7
Postanowienia końcowe

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji  czy  Laureat  Konkursu  oraz  osoby  wyróżnione
spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu
Organizator  może  żądać  od  Uczestnika  złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec. 
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie, w tym zgodę na swoje uczestnictwo w Konkursie,
kandydaci  wyrażają  zgodę  i  upoważniają  Organizatora  Konkursu,  do  przetwarzania  ich  danych
osobowych  poprzez  podpisanie  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych.
4.  Zgłaszając  udział  w  Konkursie  i  biorąc  w  nim  udział  uczestnik  podporządkowuje  się
postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
do konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” 

Kategoria do której zgłaszany jest kandydat:
a) Organizacje Pozarządowe
b) Samorząd
c) Biznes

CZĘŚĆ A. Informacje o instytucji zgłaszającej do Konkursu
Nazwa instytucji:
Imię i Nazwisko osoby do kontaktu:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
e-mail:

CZĘŚĆ B. Informacje o osobie zgłaszanej do Konkursu
1. Dane kontaktowe kandydatki/kandydata:
Imię:
Nazwisko:
Miejsce zamieszkania (miejscowość):
Adres korespondencyjny:
Telefon:
e-mail:

2. Charakterystyka sylwetki kandydatki/kandydata (opis może zostać wykorzystany w mediach w 
celach promocyjnych Gali Społecznika):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Charakterystyka działalności kandydatki/kandydata (opis może zostać wykorzystany w mediach
w celach promocyjnych Gali Społecznika):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Dodatkowe informacje:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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CZĘŚĆ C. Oświadczenia  

Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą:
1. Deklaruję udział w projekcie pt. „MOC_NGO - Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze
w podregionie tyskim”,  który realizowany jest  Centrum Społecznego Rozwoju w ramach krajowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017
2.  Wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  i  materiałów  filmowych  zawierających  mój  wizerunek
zarejestrowanych podczas działań realizowanych w ramach projektu „MOC_NGO - Silne organizacje,
kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”  przez Centrum Społecznego Rozwoju na
stronach internetowych, profilach internetowych zarządzanych przez Centrum Społecznego Rozwoju
jak  Facebook  i  inne  oraz  w  mediach  w  celu  informacji  i promocji  projektu  „MOC_NGO  -  Silne
organizacje,  kompetentni  liderzy  i wolontariusze  w podregionie  tyskim”.  Udostępnienie  wizerunku
następuje  nieodpłatnie.  Z  tytułu  wykorzystania  mojego  wizerunku  nie  będę  dochodził/-a  żadnych
roszczeń odszkodowawczych względem Centrum Społecznego Rozwoju.
3.  W  związku  z  udziałem  w  projekcie  „MOC_NGO  -  Silne  organizacje,  kompetentni  liderzy
i wolontariusze w podregionie tyskim” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
4.  Oświadczam,  iż  wszystkie  podane  w  formularzu  dane  odpowiadają  stanowi  faktycznemu  i są
prawdziwe.
5.  Oświadczam,  że  zostałem/am  poinformowany/a  o  współfinansowaniu  projektu  ze  środków
krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2017.
6. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą 
w Mikołowie, ul. Jana Pawła II 1/2,
2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, 
sprawozdawczości i ewaluacji realizacji projektu dofinansowanego z krajowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich 
przetwarzanie jest równoznaczne z rezygnacją z projektu,
4) mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
Kontakt:
Centrum Społecznego Rozwoju
Ul. Jana Pawła II ½; 43-190 Mikołów
Tel: 32 444 64 53 e-mail: biuro@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

MIEJSCOWOŚĆ I DATA
CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA

OSOBY/INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS KANDYDATKI/KANDYDATA
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