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Regulamin Konkursu  
„Lider Roku” 

Edycja 2014  
 
 

I. Organizatorzy konkursu 
 

§ 1 

Organizatorami Konkursu są Babiogórskie Stowarzyszenie 
Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie, Stryszawa 263 oraz 
Żywiecka Fundacja Rozwoju z siedzibą w Żywcu, zwanymi 
dalej „Organizatorami”.  

§ 2 

Nabór do Konkursu rozpocznie się w dniu 01 grudnia 2014r. i 
trwać będzie do 10 stycznia 2015r. Rozstrzygnięcie Konkursu 
nastąpi 30 stycznia 2015r. podczas organizowanego „Dnia 
NGO”. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

  
 

II. Cel konkursu 
§ 3 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i popularyzacja ludzi oraz 
organizacji społecznych, których działalność i osiągnięcia 
mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych 
oraz w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji 
regionu, w którym mieszkają i działają.  

2. Kategorie konkursowe. 

Nagrody w konkursie zostaną przyznane w następujących 
kategoriach: 

 Kategoria I: Lider roku - osoba  

 Kategoria II: Lider roku – organizacja społeczna 
 
W kategorii I zostaną przyznane: I miejsce oraz dwa wyróżnienia. 
W kategorii II zostaną przyznane: I miejsce oraz jedno wyróżnienie. 

 
Nagroda jest przyznawana za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów i 
inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

§ 4 
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być organizacje społeczne oraz osoby indywidualne, zaangażowane 

w działalność społeczną na rzecz swojego regionu, które: 

 prowadzą aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat i 
wykazały się szczególnymi osiągnięciami w roku 2014. 

 dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują innych, by je przeprowadzić 

 chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość 

 mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim 
 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy oraz ich pracownicy i współpracownicy. 
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§ 5 

Siedziba organizacji lub miejsce zamieszkania kandydata do nagrody musi znajdować się na terenie 
powiatu suskiego lub żywieckiego. 

§ 6 

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie  
warunku uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 

§ 7 

Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu mogą dokonać podmioty posiadające siedzibę na terenie 
powiatu suskiego lub żywieckiego, w tym: 

a) stowarzyszenia i fundacje, 
b) prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, 
c) organizacje samorządowe, 
d) placówki kulturalne i oświatowe, 
e) media, 

zwane dalej „Zgłaszającym”. 

§ 8 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez Zgłaszającego formularza, który stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. Formularz jest również dostępny w siedzibie organizatorów oraz 
na stronach internetowych: www.zielonalinia.org.pl, www.zfr.beskidy.org.pl. 

 

§ 9 

Dla swej ważności Zgłoszenie Kandydata do Konkursu wymaga uzyskania przez Zgłaszającego 
pisemnej zgody Kandydata: 

a) na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

b) na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu,  
w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystaniu 
elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

§ 10 

Uzupełniony formularz należy złożyć w wersji elektronicznej (skan formularza z podpisami  
i pieczęciami Zgłaszającego) lub tradycyjnej. 

§ 11 

1. Formularz, który powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji 
zgłaszającej należy przesłać do 10 stycznia 2015r. drogą elektroniczną (w formacie pdf) lub w 
formie papierowej pocztą tradycyjną. 

Dla osób i organizacji z powiatu suskiego:  

adres mailowy: biuro@zielonalinia.org.pl;   
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia 
34-205 Stryszawa 281 D 
 

Dla osób i organizacji z powiatu żywieckiego:  

adres mailowy: zrf@beskidy.org.pl;   
Żywiecka Fundacja Rozwoju 
34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. Słonki 31 
 

Decyduje data wpływu formularza. 

http://www.zielonalinia.org.pl/
mailto:biuro@zielonalinia.org.pl
mailto:zrf@beskidy.org.pl


 

 
 
 

 

3 

 

2. Przesłanie formularza oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego Regulaminu oraz zgodę 
na publikowanie danych o zwycięzcach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 
osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do 
nagrody. 

4. Formularze nie spełniające wymagań formalnych, nieczytelne lub niekompletne bądź przysłane po 
wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone przez Organizatorów i nie będą brane pod uwagę w 
Konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości odrzucenia Formularza bez 
podania przyczyny. 

 

§ 12 

1. Do składanego formularza można dołączyć rekomendacje. Rekomendacje powinny być 
wystawione przez osoby/instytucje/organizacje, z którą Kandydat współpracuje i zawierać 
informacje o obszarach tej współpracy oraz powód dla którego kandydat/tka jest rekomendowany/a 
do udziału w Konkursie. Listy rekomendacyjne należy załączyć zarówno do wersji elektronicznej 
(np. scan, zdjęcie) jak i do wersji papierowej formularza. 

Zgłoszenie do Nagrody może zawierać również inne materiały uzupełniające, np. prezentacje, 
filmy, wycinki prasowe, dyplomy, wyróżnienia i nagrody. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 
pocztę i firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w ramach przeprowadzanego Konkursu. 

 

III. Ocena nadesłanych projektów i rozstrzygnięcie konkursu 

§ 13 

Nadesłane formularze zostaną przekazane powołanej przez organizatora Kapitule Konkursu, która 
dokona wyboru laureatów na posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie organizatora zwykłą 
większością głosów. 

§ 14 

W przypadku, gdy Nominowany nie otrzyma wymaganej większości głosów, decydujący głos ma 
Przewodniczący Kapituły. 

§ 15 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas planowanego na dzień 30 stycznia 2015 „Dnia NGO” 

 

IV. Nagrody 

§ 16 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz okolicznościową statuetkę ufundowaną przez 
Organizatorów Konkursu. 

2. Laureatom Konkursu przysługuje prawo posługiwania się otrzymanym tytułem we wszystkich 
materiałach promocyjnych i marketingowych, podając nazwę konkursu oraz rok jego 
przeprowadzenia. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 17 
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1. Z Regulaminem Konkursu można zapoznać się w siedzibie organizatora konkursu, u partnera 
projektu oraz na stronie internetowej www.zielonalinia.org.pl oraz www.zfr.beskidy.org.pl .  

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adresy e-mailowe Organizatorów:  
biuro@zielonalinia.org.pl; zrf@beskidy.org.pl.  

3. W przypadku zmian danych, o których mowa w Formularzu, Zgłaszający jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić Organizatorów. 

§ 18 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
otrzymane po terminie Formularze do Konkursu. 

§ 19 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez 
podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej www.zielonalinia.org.pl, 
www.zfr.beskidy.org.pl 

2. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych. 

 

§ 20 

Administratorem danych osobowych Kandydatów są Organizatorzy. 

 

 

 

 

Konkurs organizowany w ramach Beskidzkiego Centrum Lidera prowadzonego przez Babiogórskie 
Stowarzyszenie Zielona Linia oraz Żywiecką Fundację  Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny: 
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