
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

„O Wawrzyn- najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko- ostrołęckiego” 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Jarosław Kalinowski Poseł do Parlamentu Europejskiego i Krzysztof  Borkowski Poseł na Sejm RP oraz Metro Promotion Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach. 

2. Patronat honorowy konkursu objęli: Stanisław Kalemba- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

3. Konkurs zorganizowany jest dla sołectw i sołtysów z subregionu siedlecko-ostrołęckiego (powiat garwoliński, siedlecki, łosicki, miński, sokołowski, węgrowski, makowski, 

wyszkowski, ostrowski i ostrołęcki). 

4. Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach: 

„Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” 

„Wawrzyn dla najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” 

5. W każdej kategorii przewidziana jest nagroda główna oraz co najmniej dwa wyróżnienia. 

6. Organizatorzy przewidują możliwość przyznania dodatkowych nagród, jeśli w trakcie trwania konkursu przystąpią kolejni partnerzy, sponsorzy czy patroni. 

7. Oceną konkursu objęta jest działalność sołtysa i  sołectw w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

8. Patronat medialny nad konkursem objęli: Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Radio Oko, Kurier Ostrołęcki. 

9. Partnerzy konkursu: PZU S.A. oraz Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe. 

10. Sponsorami konkursu są: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim. 

II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie aktywnych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w pracę dla lokalnych społeczności oraz prezentacja dobrze zorganizowanych i 

bezpiecznie funkcjonujących sołectw. 

III. Warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie osoby pełniące funkcję sołtysa oraz wszystkie sołectwa z terenu powiatów wymienionych w pkt 3 I Postanowień ogólnych 

Regulaminu. 

2. Zgłoszenia mogą napływać z terenu powiatów wymienionych w pkt 3 I Postanowień ogólnych Regulaminu. 

3. Warunkiem udziału w konkursach jest przesłanie lub osobiste dostarczenie organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Biuro Poselskie Jarosława 

Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego oraz  Biuro Poselskie Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 28/108 lub e-

mailem: krzysztof.w.borkowski@gmail.com  lub eurobiuro.siedlce@kalinowski.pl , tel. fax. 25 644 34 13 

4. Zgłoszenia do Konkursu może składać: 

a) indywidualnie - sołtys, rada sołecka;  

b) Starosta, Burmistrz, Wójt; 

c) Rada Powiatu i Rada Gminy- radni tych organów – nie mniej niż 3 osoby; 

d) Fundacje, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie sołectwa- nie mniej niż 3 osoby; 

e) mieszkańcy sołectw – nie mniej niż 3 osoby; 

na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. 

5. Formularze  zostaną rozesłane na terenie powiatów wg pkt 3 I Postanowień ogólnych Regulaminu oraz będą dostępne w Biurze Poselskie Jarosława Kalinowskiego Posła 

do Parlamentu Europejskiego oraz  Biurze Poselskie Krzysztofa Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08-110 Siedlce ul. 3-go Maja 28/108 oraz na stronach internetowych: 

www.kborkowski.pl www.kalinowski.pl www.tygodniksiedlecki.com www.podlasie24.pl   

6. Do formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1 i nr 2 Regulaminu) mogą być dołączone materiały dodatkowe w postaci np.:  

 prezentacji multimedialnej (max. 15 slajdów) 

 materiału filmowego (max. 5 minut) 

 materiał audio (max. 5 minut)  

 fotografii (max. 15 sztuk) 

IV Ocena zgłoszeń 

1. Przesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów, która wyłoni po 3 najlepsze i najciekawsze zgłoszenia z każdej kategorii. 

Podstawą oceny będą przesłane formularze wraz z dodatkowymi materiałami, o których mowa w pkt 6 III Warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy. Suma uzyskanych 

punktów zdecyduje o zwycięzcach i wyróżnieniach danej kategorii. 

2. W przypadku przystąpienia w trakcie trwania konkursu innych partnerów, sponsorów, czy patronów Komisja Konkursowa dokona wyboru dalszych zgłoszeń celem przyznania 

wyróżnień specjalnych. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo sprawdzenia przedstawionych osiągnięć sołtysów i sołectw. 

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele wskazani przez Organizatorów, Sponsorów, Partnerów i Patronów Medialnych. 

5. W kategorii „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oceniane będą: 

5.1 staż sołtysa - jako wyznacznik jego popularności i skuteczności – (0-20 pkt); 

5.2  inicjatywy społeczne sołtysa w jego miejscowości i gminie – (0-20 pkt); 

5.3 aktywność sołtysa – działalność wykraczająca poza obowiązki wynikające z pełnienia  

funkcji sołtysa, współpraca z innymi organizacjami i samorządami – (0-20 pkt); 

5.4 działania na rzecz ochrony środowiska (związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym, przeciwpożarowym i innych żywiołów) – (0-20 pkt); 

5.5 dalsze plany związane z działalnością sołtysa – (0-20 pkt). 

6. W kategorii „Wawrzyn dla najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oceniane będą: 

6.1 działalność na rzecz ochrony środowiska oraz  zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców (czy działa jednostka straży pożarnej, remonty strażnic, zakup sprzętu pożarni-

czego), eliminowania zagrożeń i wypadków w rolnictwie, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie poszczególnych gospodarstw i całej miejscowości– 

(0-20 pkt); 

6.2  inwestycje na terenie sołectwa np. wykorzystanie funduszu sołeckiego, inicjatywy związane  z odnową wsi itp. – (0-20 pkt);  

6.3 działalność sołectwa w innych dziedzinach: np.  organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z ciekawymi osobami, promocja sołectwa np. posiadanie strony inter-

netowej itp.- (0-20 pkt.); 

6.4 istnienie i aktywność stowarzyszeń w sołectwie, współpraca z innymi instytucjami– (0-20 pkt); 

6.5 dalsze plany związane z działalnością sołectwa – (0-20 pkt). 

7. Patroni Medialni przedstawią i zaprezentują nagrodzonych, i wyróżnionych sołtysów oraz najbardziej ciekawe przedsięwzięcia w sołectwach. 

IV.  Terminarz konkursu 

1.  Przyjmowanie zgłoszeń: od 20 stycznia 2014 roku do 20 lutego 2014 roku. W przypadku nadania zgłoszenia przez operatora usług pocztowych, liczy się data nadania.  Zgłoszenia, 

które nie zostaną złożone lub nadane do tego terminu, nie będą rozpatrywane.  

2. Do 15 marca 2014 roku nastąpi wybór przez Komisję Konkursową najlepszych zgłoszeń. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do  22 marca 2014. Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni indywidualnie przez organizatorów. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów i patronów medialnych. 

5. Ogłoszone przez Komisję Konkursową wyniki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

V. Nagrody 

1. Fundatorami nagród są Partnerzy, Sponsorzy, Patroni konkursu. 

2. Przyznane zostaną 2 główne nagrody oraz 4 wyróżnienia z zastrzeżeniem pkt 6 I Postanowień ogólnych Regulaminu: 

1.1. Wawrzyn dla Sołtysa w kategorii „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz Wawrzyn dla Sołectwa w kategorii „Wawrzyn dla 

najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” 

1.2. Cztery równorzędne wyróżnienia po 2 w poszczególnych kategoriach. 

Nagrodami będą: wycieczka  do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne. 

3. Wśród zgłaszających wylosowane zostaną również nagrody rzeczowe. 

4. Organizatorzy, Partnerzy, Sponsorzy, Patroni konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych. 

VI.  Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatorów i Patronatów Medialnych. 

2. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). oraz nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich w m.in. 

na stronach internetowych Organizatorów, Partnerów, Patronów i w mediach. Materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
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