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Regulamin konkursu   „Piliczanin roku” 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorami  Konkursu  jest  Stowarzyszenie  Ziemi  Pilickiej.  

2. Konkurs  prowadzony  jest  na  terenie  Gminy  Pilica  od  25  stycznia  

2016  roku   do 29 lutego 2016r. 

3. Konkurs prowadzony jest w trzech częściach. 

 Część I. Zgłaszanie kandydatów za pomocą mediów elektronicznych oraz 

drogą pocztową na adres 42-436 Pilica, ul. Partyzantów 1. 

  Część II. Ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przeprowadzona 

zostanie przez komisję techniczną  § 4 pkt 1. 

 Część III. Wybór laureatów przez Kapitułę  Piliczanina Roku . 

4. W Konkursie wyłonieni zostaną laureaci w następujących kategoriach: 

I    Piliczanin Roku 

II  Młody Piliczanin Roku 

 

§ 2. Cel Konkursu. 

Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych mieszkańców 

Gminy Pilica, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności 

lokalnej, dbają o rozwój społeczno-gospodarczy i promocję  gminy - 

wyjątkowych ludzi, którzy swoją pracą, pasją i działalnością wywierają 

pozytywny wpływ na  życie mieszkańców i zmieniają naszą  ziemię pilicką. 

 

§ 3. Zgłoszenia kandydatów w Konkursie. 

 

1. Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: każda osoba fizyczna lub 

osoba prawna w okresie od 22. 01. 2016 r. do 29.02.2016 r. włącznie.  

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Organizatora. Zgłoszenie 

musi zostać uzasadnione. 

2. Kandydatem do udziału w Konkursie może być osoba, która zamieszkuje lub 

prowadzi działalność (społeczną, gospodarczą, kulturalną itp.), na terenie 

Gminy Pilica. 
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 a). Kandydatem do tytułu Młody Piliczanin Roku może być osoba która w 

dniu zgłoszenia nie ukończyła 25 roku życia. 

3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Biura Konkursu 42-436 Pilica ul. 

Partyzantów 1, na  kuponach zgłoszeniowych zamieszczanych do pobrania na 

stronie internetowej Stowarzyszenia  www.ziemiapilicka.pl oraz portalu 

internetowym www.Piliczanie.pl  

4. Zgłoszenia kandydatur można składać także  za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e–mail:  szpilica@wp.pl  poprzez formularz 

zgłoszeniowy udostępniony na stronie internetowej  

zamieszczonej w sieci Internet pod domeną:  ziemiapilicka.pl 

 

5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia e –maila na serwer 

Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w 

punkcie 1Regulaminu nie zostaną uwzględnione w Konkursie.  

6. Każdy zgłaszający może daną osobę zgłosić tylko jeden raz w trakcie trwania 

konkursu. 
 

7.  Wypełniony kupon musi być czytelny i  zawierać dane kontaktowe /e-mail 

lub numer telefonu/ w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. 

Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w 

Konkursie. Zgłoszenia kandydatów  nadesłane po 29. 02.2016 r. nie będą 

uwzględnione w Konkursie. 

Kandydat: 

1. Nazwisko i imię zgłaszanego kandydata 

2. Miejscowość zamieszkania 

3. Adres do korespondencji / e-mail lub inny/ 

Zgłaszający: 

Kontakt do osoby zgłaszającej (osoba zgłaszająca nie może być członkiem 

Kapituły) 

1. Kategoria 

 I  Piliczanin Roku 

 II Młody Piliczanin Roku 
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8.Uzasadnienie wyboru kandydata./ opis działań kandydata/ 

9.  Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Organizator 

stworzy listę kandydatów Konkursu, która będzie publikowana na stronie 

internetowej Stowarzyszenia www.ziemiapilicka.pl   

10. Organizator podda weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane 

poprzez kontakt z osobą zgłaszaną do Konkursu. W przypadku, gdy po 

weryfikacji zgłoszenia, Organizator uzna, że nadesłane zgłoszenie jest 

nieprawdziwe kandydat nie zostanie umieszczony na liście kandydatów. 

11. Organizator może w trakcie trwania Konkursu podjąć decyzję  

o wykluczeniu z Konkursu Kandydatów  niespełniających  wymogów  

regulaminu lub z innych przyczyn, wynikających z przepisów i norm 

społecznych. 

 

§ 4. Weryfikacja zgłoszeń 

1. Organizator powołuje  komisję techniczną, w skład której wchodzą 

członkowie Stowarzyszenia. 

2. Zadaniem komisji technicznej będzie sprawowanie nadzoru nad wstępną 

weryfikacją zgłoszeń i prawidłowym przebiegiem konkursu oraz  rozpatrywanie 

reklamacji. 

 

§ 5. Ocena merytoryczna kandydatów. 

 

1. Ostatecznej oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona niezależna Kapituła 

Konkursu powołana przez Organizatora konkursu. Skład kapituły zostanie 

podany do publicznej wiadomości do 25 lutego2016 r. 

2. Kapituła dokona oceny kandydatów, ich działalności i osiągnięć na podstawie 

informacji dostarczonych przez zgłaszających § 1 pkt 3.    

3. Kapituła dokona oceny punktowej zgłoszonych kandydatów według 

następujących kryteriów: 

 1. Ocena punktowa od 0 – 5 pkt 

 2. Uzasadnienie wyboru (osiągnięcia kandydata na szczeblu Gminy, 

Powiatu,  Kraju itd.). 
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4. Decyzja Kapituły  jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu. 

§ 6. Ochrona danych osobowych. 

 

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie 

uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych 

Organizatorowi w zakresie (Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, 

wizerunek, e-mail, numer telefonu) poprzez załączenie podpisanej zgody 

stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

 

§ 7. Nagrody. 

 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące tytuły: 

 I  Piliczanin Roku 

 II Młody Piliczanin Roku 

2. Nagrodą w Konkursie będzie statuetka. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  podczas 

UROCZYSTEGO OGŁOSZENIA WYNIKÓW. Termin i miejsce uroczystości 

zostanie podane na stronach internetowych organizatora.  

 

§ 8. Postanowienia końcowe. 

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu 

Konkursu. 

2. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie  Stowarzyszenia oraz na 

stronie internetowej www.ziemiapilicka.pl 

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady 

Konkursu. 

 

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie 

był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

http://www.ziemiapilicka.pl/
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5. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu. 

6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu 

rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega 

zaskarżeniu. 

7. Kandydaci, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, 

zostaną wykluczeni z konkursu na każdym jego etapie.  

8. Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach 

konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 

wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu. 

9. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 
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Załącznik nr 1  

 

Zgoda na publikację i  przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowe podanych w 

zgłoszeniach konkursowych Piliczanin Roku 2015 zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.), wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z 

przeprowadzeniem konkursu. 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

                                                                             Czytelny podpis 


