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Regulamin Konkursu  

”SKUTECZNY W DZIAŁANIU ROKU....” 

organizowanego przez  

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota  

w Nowym Sączu. 

 

              Konkurs ma na celu ukazanie i promowanie osób które swoją postawą są 

wzorem godnym do naśladowania w skuteczności realizacji zamierzonych celów - 

od słów do czynów, bez słów czyny. Konkurs kierowany jest do osób fizycznych. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

      Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobie za szczególne umiejętności  

w dążeniu i zrealizowaniu wyznaczonego przez siebie celu.  

Wyróżnienie to nadawane jest jednorazowo tej samej osobie. 

 

 

§ 2. 

 

1.  Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ogłasza corocznie konkurs 

     ” SKUTECZNY W DZIAŁANIU ROKU ....”  

2.  Tytuł ten nadaje Kapituła powołana przez Stowarzyszenie Nowosądecka 

     Wspólnota w Nowym Sączu.  

3.  Ogłoszenie wyników oraz przyznanie tytułu odbywa się podczas uroczystej gali  

    w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu ul. Lwowska 226 w terminie  

    podanym do publicznej wiadomości /na stronie stowarzyszenia, lokalne media,  

    plakaty/. 
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                                            II. KAPITUŁA KONKURSU 

 § 3. 

  

1. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Konkursu  

 

    ” SKUTECZNY W DZIAŁANIU ”. 

 

2. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek  

     

    Prezesa. 

 

3. Kapituła działa zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia   

 

    Regulaminem Kapituły Konkursu ” SKUTECZNY W DZIAŁANIU ”.  

 
 

             III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA I WYŁONIENIA LAUREATÓW 

§ 4. 

 

1. Konkurs „Skuteczny w działaniu roku ...” jest dwuetapowy: 

     - zgłaszanie osób do konkursu,  

     - głosowanie na nominowanych. 

2. Spośród zgłoszonych osób do konkursu Kapituła wyłania listę pięciu  

    nominowanych. Nazwiska nominowanych podaje się do publicznej wiadomości  

    za pośrednictwem lokalnych mediów oraz informacji zamieszczonej na stronie  

    internetowej stowarzyszenia.  

3. Wyboru nominowanych dokonuje Kapituła Konkursu w oparciu  

         o następujące kryteria: 

        - największa liczba oddanych głosów na kandydata, 

  

       - oceny skuteczności działania pod kątem osiągniętego rezultatu, zaangażowania 

  

          oraz  efektywności, przydatności podjętych działań. 

4. Spośród nominowanych, Kapituła Konkursu w głosowaniu wybiera laureatów,  

    podając uzasadnienie  dokonanego wyboru na uroczystej gali.   
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5. W przypadku równej ilości oddanych głosów na nominowanych  

    w głosowaniu kolejnym, decyduje głos przewodniczącego Kapituły. 

6. Od wyboru Kapituły nie przysługuje odwołanie. 

7. Osoby zgłoszone, nominowane do wcześniejszych edycji konkursu, którzy nie   

    zostali laureatami , mogą być zgłoszenie ponownie do Konkursu. 

 

IV. ZGŁOSZENIE I GŁOSOWANIE 

                                                            § 5. 

 

Zgłoszenia kandydatów do Konkursu może dokonać każda pełnoletnia osoba 

fizyczna oraz prawna. 

1. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są: 

- internetowo na stronie Stowarzyszenia www.snw.org.pl 

- na kartach zgłoszeń znajdujących się w siedzibie stowarzyszenia w Nowym  

  Sączu ul. Narutowicza 2, lub pobranych ze strony internetowej  

  stowarzyszenia www.snw.org.pl /karta zgłoszeniowa do konkursu ”Skuteczny w   

  działaniu roku”/. 

- kuponów zgłoszeniowych zamieszczonych w lokalnej prasie : 

             Tygodnik nowosądecki "Miasto", "Dobry Tygodnik Sądecki",  

2. Kupony należy składać osobiście lub przesłać na adres: 

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, ul. Narutowicza 2, 33-300  

Nowy Sącz z dopiskiem „Konkurs Skuteczny w Działaniu Roku....”. 

3. Głosowanie na nominowanych jest:   

- internetowo na stronie Stowarzyszenia http://www.snw.org.pl/ , 

- na kartach do głosowania znajdujących się w siedzibie stowarzyszenia  

  w Nowym Sączu ul. Narutowicza 2, lub pobranych ze strony internetowej  

  stowarzyszenia www.snw.org.pl /karta do głosowania w konkursie    

  ”SKUTECZNYW DZIAŁANIU ROKU....”/. 

- kuponów do głosowania zamieszczonych w lokalnej prasie  

  Tygodnik nowosądecki "Miasto", "Dobry Tygodnik Sądecki". 

http://www.stowarzyszenie-snw.pl/
http://www.stowarzyszenie-snw.pl/
http://www.stowarzyszenie-snw.pl/
http://www.stowarzyszenie-snw.pl/
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V. OGŁOSZENIE LISTY NOMINOWANYCH 

§ 6. 

 

      Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień niniejszego Regulaminu 

będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora www.snw.org.pl 

oraz w lokalnych mediach. 

VI. WYRÓŻNIENIE 

§7. 

 

      Nominowani w Konkursie otrzymują okolicznościowe dyplomy i upominki. 

Laureat Konkursu otrzymuje tytuł ”SKUTECZNYW DZIAŁANIU ROKU....”, 

oraz statuetkę i dyplom potwierdzający otrzymany tytuł. 

 

 

VI. OGŁOSZENIE LAUREATÓW 

§ 8. 

 

     Każda z osób nominowanych  zostanie powiadomiona telefoniczne lub mailowo  

o terminie i miejscu odbywania się gali, co najmniej z pięciodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 

 

1. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie 

internetowej www.snw.org.pl oraz w siedzibie Organizatora w Nowym Sączu ul. 

Narutowicza 2. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 

podejmuje Organizator. 

http://www.stowarzyszenie-snw.pl/
http://www.stowarzyszenie-snw.pl/

