
Regulamin
KAPITUŁY KOI\KIJRSI]

" SPOŁE,CZNIK _ WOLOi§TARIUSZ ROKIJ... "
działającej przy

Stowarzyszeniu l{owos ądecka Wsp ólnota
w Nowym Sączu.

I. CELE, I ZADA|{IA.

§ l.

1. I{apituła J{onktrrsur clziała.jąca prz\- StolvarzvszctriLi Nori,osądccka \Ąls1;olnota

w Norvlrll-t Sączlr. zwana dalei "I(apitLrła" cz-Ll\\,a nad prarvidłowyln

przebiegiem I{onklrrstr "SPOŁl]CZNII( - \\-OT,ONTARTt]SZ ROKIJ"..."

organ i zolr,an e go p f zez Sto rł,at,zl, s zc tr i c.

2. Zaclanierl l(apituły"jest lvyłoIlierlie lirltreatólv l pL,7,\,z|lalric tvtr-rlr,t,

I I. otąCA Nl ZAC,J A I(APIT tJł,Y

§2,

1. l(apitLlłę l(onkr_trsu porvołrtje 7,arz,ącl Ston,arzvszctlia Nolł,osaclecka \Vsllólllota.

lla rvtri osel< prczcsit,

2. I(apitrrłę twofzą obecrli i byli Przervodlricząc1,, I{acl; ivliasta Nowego Sącza oraz

Polvi atu Nowosądeckiego.

3, I(apitLrła spośród srł,oich Człorrl<olv lvybjct,a l)t,zerł,ocJnicząccgo, Zastcllcę

i Sckretarza. WskazaI'c jest ab}, liczba Członl<orv I(allitilJ1, była nic;larzysta.

4, Za organizację oraz pracę T(apituly odporł,iacla Przervoclniczacv.

5. Skład i(apituły jcst jawlly.

6. Członek I(apitrrły tnoże złożyc lezygnac.|ę z 1tllkc_ji lla r,ęc.e Przcrvodniczącego

I(apitr,rł1,.

7. Członel< I(apitr_rły Jloze zostać oclrł,ołany na tł,l,tiosc,l< Przcrvoclr-iicząccgo



l(apitLrł;'z porvodtr zarriedbyr,t,atlia slvoich oboił,iązl<ól,v. Ostertecznądecyzję

rv tej spt'arvic poclcjnlLrie zarzacl SN\V, ktory dcoydr-rjc rórvniez o uzupełrrierriu

skłaclr_r I(apitlrły.

8. Członek l(apitLrły zobowiązarry jcst clo uczcstrliczenia rv posieclzcniach

I(apitrLły. irlie ciopus7,c7,a się trczcstllictrva inrlyclr osob spclza l(apituł} na tzrłl.

zastępstrłio.

9. I)osie clzerlic l(apitLrły.icst prawolllocnc pl,z\/ obcctrości przynaimniej połou,y

icj Członl<ow,.

i 0. t\ic lnoze rvchcldzic rv skłacl l(apitLrły karlcl;,ciat zgłoszotr1, do kollkursu.

l 1. Człorrkou'ic l(apitLrłr, 1rcłnią srł,ojc lLlnkcjc siroleczr-rie , nicoclpłatnie.

tltr. iJOSt lrDZlrNl;\ I(i\l'l f UŁY_

§3.

1. Posiedzcllia i(apitt1,lr- oclbvrvir;ą się lr,zalezności oc1 potrzeb zgodnie,

z harlllolrogralllc1ll ]iotll<Ltt su.

2. l)ict'tł'szc pclsicclzerlic I(apitLtłl, zrł-oIltje Prezes Storvatrzyszenitr Nolł,osądec]<a

Wspólrrota.

3. l(o1cjne spotl<ania l(apitLrły zlvołujc 1)rzerł,odniczący l(apituły lv zalezności

o ci p ot rze b o r: a,z zgo cl l t i e z pr z.;,.j ct5,tll h artn o11 o gralneln.

4. Inlorlllac.jc o tct,lrliIlic, czasic oraz rllie.iscLl w1,|1z z clol<Lttrrcntarli clotyczącyll1i

s]]otl(ailiil clorccza się rv forrnic piscrnncj lub eicktrorricznej do wszystkiclr

człor-rkól,v l(apittrły tra siedetlr clrri przed platlowanyrn spotkaniem.

Y l. I,ODIIJ N,{OWA|{III I)ECY ZJI.

§4

1" l(apittiła l(onktrlsu podeimuje clec,vz.|e rv głosowatlil,t, zwykłr1 rviększością



głosolł,, w obcct,tości co najrnnicj połowy członl<órv I(apitr-rły. I)ccl,clu]lrc

o sposobie głosowania; czy 1ł, głosorvanir-r jawll)/tl1 czy ta.jllylll.

2. W plzypadl<u braku rozstrzygnięcia, rł,rvyniklt dl:Llgicgo głosorł,ariia, o ktorvtll

lTlowa rv ust. 1, głos Przcwoclrriczacego.]cst decydujący i ostateczrly.

3. Decyzje I{apitLtły clotyczące l.tstalenia 1lrarł,iclłolvości zqłoszc,ti i 1isty ]altt,catćlrł,

są ostatcc7,nc I nie podlegają ocllvcl]arliLr.

4, Przewodniczącv I(apituły, Sekl,etat:z i pozostali C]złclrll<orr,ie obccni tlir

posiedzeniacl-r zoborvjazani są c1o zaclrolvttlrja taiclrrIlicy z przcbicgLr posicclzcli.

5" Iiapituła po za1<oticzerliu konl<ttrstt ogłasza jcgo wylliki na urocz,vstej gali.

6. Z L<ażdego posiedze Ilia T(apiturły spoI,ząclzany jcst 1lrotol<ół.

7. Proto]<oł z posicdzcnia na _l<torym zostali lvv]otliclli 1iitrl,ciLci 1lolt,i1,1ictl ztttt,ict,ać

ltzasadni ellie i cli rvyborr-l.

B. Członck T(apittrły nie llloze poclcjtłrorł,ać clccl,z,]i o prz_r-,1,1laniu tl,ttrłli cila osolrv

t,lclllinorł,alrej rv [<onkurrsie, jczcii pozostajc z tria u, rclac_iach, ]<tcire rllogJl,by

lnieć lvpłr,lv na zaclrowanie bezst1,onnośc i,

9. I(apitLrła nic rozpatt,r-lje wlrios]<ów tlac]csłallvch clo l<otll<ttrsu llo Lcrtllillic.

10. I{apitrrła lrie rozpatru je rvniosl<cirł,. 1<ttit,c rlic spcłrria.jil tł,r,nlogólł, flot,trrllrlr cl,t

kotlkltrsu.

11. Osoby u,clroclzącc rv skład I(apitLrły ttczcstnicza w uroczystości nac]arria tl"tlrłu,

v. PRo],ot(ÓŁ, Z I,oSIIiDZll,N.

S\ ).

1. Sekl,ctal,z l(apitr,lły sporząclza protolrćlł z.jc,i posiedzcll ia,

2. l)rotokoł podpisr-rje Przervodrriczącv \Ą/l,az Scl<r,ctarzcrll. W pl,zypadkLr

nieobecności Przcrvodrriczącego, Zastc1,lca i Sc]<r,clarz.

3. Protokoł przyjrrrlrjc się na koJc.jn,vrrr spotl<arliLr l(apitLłłr,.



VI. I,oS,ti\N OWIl|l{l A l(OŃCO\Ylt

§6.

i. IicgLrlarlin T(a;litu1), I(onl<lrr-su " Społcczrlil< _ Wolorrtarriusz l{o]<u.... ''

zo staj e za§u j cr cl'1,o n )/ przez Zar zącl Sto rł,arzyszeni a ll ar lvt-t i os ek Prezes a.

2, Flarlnonogram prac l(apitr-rły zostajc urstalot,ly i zatlł,ierclzollv przez jej

Człcln l<órł, nir p i crrl szvlll 1l o sic cl zc n i r-r.

3. l{cgtrlalnill tł,chocizi rr, żl,cie rv tcrtl,1illie zatlvierdzollyl-ll pvezZarzącl

S lor,r,a rzyszc Ilia.

!+. 'l,nltanY rr' ]{cgulaminic rlic rllogą byc dokorlywanc poclczas tnł,ania kotlkursu.


