
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 2067/2017 

Prezydenta Miasta  Radomia 
z dnia 07 marca 2017 r. 

  

REGULAMIN 

Konkursu „Radom Obywatelski”   

§ 1.  

Organizator Konkursu  

1. Konkurs „Radom Obywatelski”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez 

Prezydenta Miasta Radomia – zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Czynności organizacyjne w ramach Konkursu realizowane są poprzez Kancelarię 

Prezydenta - Referat Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Radomiu, 

przy ulicy A. Struga 1. 

§ 2.  

Idea Konkursu 

1. Ideą Konkursu jest promocja inicjatyw i postaw obywatelskich, a także 
gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do 
wykorzystania. 
  

2. Celem Konkursu jest nagrodzenie lokalnych organizacji pozarządowych, 
społecznego zaangażowania mieszkańców miasta, a także firm  
i przedsiębiorstw.  

 
§ 3. 

Kategorie w Konkursie 

1. Konkurs obejmuje 3 kategorie inicjatyw i postaw obywatelskich: 

1) Dobre Praktyki 2016. 

2) Dobroczyńca Roku 2016. 

3) Darczyńca Roku 2016.  

2. W ramach kategorii „Dobre Praktyki 2016” promowane będą najlepsze 

przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia 

przez organizacje pozarządowe.  

3. Kategoria skierowana jest do organizacji pozarządowych realizujących 

przedsięwzięcia nowatorskie i oryginalne, odpowiadających oczekiwaniom  



i potrzebom mieszkańców miasta, które służyć mają rozwiązywaniu istotnych 

problemów społecznych, promowaniu działalności sektora pozarządowego oraz 

budowaniu pozytywnego wizerunek miasta Radomia.  

4. W tej kategorii wyłoniony zostanie laureat oraz przyznane zostaną 2 

wyróżnienia.  

5. Kategoria „Dobre Praktyki 2016” rozstrzygana jest w Radomiu po raz 

jedenasty. 

6. Uczestnikiem Konkursu i jednocześnie zgłaszającym do Konkursu w tej 

kategorii mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), które 

zrealizowały zgłaszany projekt.  

7. W ramach kategorii „Dobroczyńca Roku 2016” nagrodzone zostanie 

społeczne zaangażowanie osób fizycznych. 

8. W tej kategorii spośród zgłoszonych osób, zostanie wybrany „Dobroczyńca 

Roku”, który wspiera działalność organizacji pozarządowych, jest jej/ich 

członkiem lub wolontariuszem, realizuje inicjatywy na rzecz lokalnej 

społeczności miasta Radomia. 

9. Uczestnikiem Konkursu w tej kategorii mogą być osoby fizyczne, zgłoszone 

przez inne osoby fizyczne bądź organizacje pozarządowe.  

10. Kategoria rozstrzygana jest w Radomiu po raz szósty. 

11. W ramach kategorii „Darczyńca Roku 2016” nagrodzone zostanie społeczne 

zaangażowanie Przedsiębiorców. 

12. W tej kategorii spośród zgłoszonych firm, zostanie wybrany „Darczyńca Roku”, 

który w swojej codziennej działalności poprzez swoją obywatelską postawę 

wspiera najbardziej potrzebujących miasta Radomia, a także radomskie 

organizacje pozarządowe. 

13. W tej kategorii zostanie wyłoniony laureat, który zostanie nagrodzony 

statuetką oraz dyplomem.  

14. Uczestnikiem Konkursu w tej kategorii mogą być przedsiębiorstwa zgłoszone 

przez osoby fizyczne bądź organizacje pozarządowe.  

15. Kategoria rozstrzygana jest w Radomiu po raz piąty. 

 



§ 4. 

Zasady zgłaszania i udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie: 

1) W kategorii „Dobre Praktyki 2016” - pisemnego Formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Regulaminu, podpisanego przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji pozarządowej.  

2) W kategorii „Dobroczyńca Roku 2016” - pisemnego Formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu, podpisanego przez osobę zgłaszającą lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej uczestnika,  

a także oświadczenia podpisanego przez osobę zgłoszoną do tej 

kategorii.  

3) W kategorii „Darczyńca Roku 2016” - pisemnego Formularza 

zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Regulaminu, podpisanego przez osobę zgłaszającą lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej uczestnika,  

a także oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela zgłoszonej do 

tej kategorii firmy. 

2. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie elektronicznej – scan 

wypełnionego formularza – na adres: radomobywatelski@umradom.pl lub złożyć 

osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu o konkursie. 

3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe 

 warunki.  

§ 5. 

 Kapituła Konkursu 

1. Kapitułę Konkursu powołuje Organizator. 

2. Skład Kapituły zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez stronę 

Konkursu www.radom.pl/cop - zakładka Konkurs Radom Obywatelski. 

3. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezydent Miasta Radomia.  

4. Ocena zgłoszeń prowadzona będzie w kategorii „Dobre Praktyki 2016” w formie 

punktowej, w kategoriach „Dobroczyńca Roku 2016” oraz „Darczyńca Roku 2016” 

poprzez wybór jednego kandydata w oparciu o przyjęte w Konkursie kryteria. 



5. Kapituła wyłania: 

1) w kategorii „Dobre Praktyki 2016”: 

a) laureata, dla którego przyznaje nagrodę główną w postaci laptopa, 

b) dwa równorzędne wyróżnienia spośród najwyżej ocenionych przez 

Kapitułę uczestników w tej kategorii, dla których przyznaje nagrody. 

2) w kategorii „Dobroczyńca Roku 2016” – laureata, dla którego nagrodą jest 

statuetka oraz dyplom. 

3) w kategorii „Darczyńca Roku 2016” – laureata, dla którego nagrodą jest 

statuetka oraz dyplom. 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie stosuje się wobec nich trybu 

odwoławczego. 

7. Laureatom konkursu nie przysługują roszczenia o zmianę przyznanej nagrody na 

inną, ani na zamianę przyznanej nagrody na jej równowartość pieniężną.  

8. Organizator, w przypadku dużej liczby zgłoszeń w kategorii „Dobre Praktyki 

2016”, dopuszcza wprowadzenie dodatkowej formy głosowania przez Internet.  

§ 6. 

Informacje organizacyjne 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści 

niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie 

mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników Konkursu niż 

przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu,  

a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. 

3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas 

uroczystej gali wręczenia nagród. 

4. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Centrum Organizacji 

Pozarządowych, ul. A. Struga 1, tel.48- 362 04 91. 

5. Baza danych osobowych zebranych w Konkursie będzie wykorzystana przez 

Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016. poz. 922). Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych 

oraz ich weryfikacji. 


