Regulamin Plebiscytu
„Społecznik Roku 2010 Powiatu Myślenickiego"
1. Organizatorem plebiscytu jest:
Portal Dobrej Informacji www.PowiatMyslenice.pl, Lokalna Grupa Działania Klimas, Myślenicka
Agencja Rozwoju Gospodarczego, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Myślenice, Izba Gospodarcza
Dorzecza Raby z Dobczyc.
Mecenat oraz patronat medialny objęli;
Senator Stanisław Bisztyga oraz Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik
2. Plebiscyt „Społecznik Roku” odbędzie się w kategoriach;
- Społecznik – osoba fizyczna
- Stowarzyszenie, Fundacja
- Przedsiębiorca, Firma
- Kultura – osoba fizyczna, zespół lub organizacja pozarządowa
- Ambasador Dobrych Serc – osoba fizyczna działająca poza granicami naszego powiatu

3. Kandydata na Społecznika Roku może zgłosić praktycznie każdy; osoba prywatna, instytucja.
Kandydatury prosimy kierować na adres redakcja@powiatmyslenice.pl
bądź osobiście – Jacek Róg Tel. 502 550 730
Zgłoszenia do 21 września 2010r. Szczegóły na www.PowiatMyslenice.pl oraz mediach lokalnych
4. Oceniane i brane pod uwagę będą przede wszystkim takie kryteria jak;
- całokształt działalności i jej efekty
- bezinteresowny wkład pracy i rzeczowy na rzecz budowania postaw obywatelskich, społecznych,
rozwoju lokalnego, kultywowania tradycji, promocji
- praca na rzecz instytucji która pomaga ludziom
- osoba bądź firma, która przysłużyła się lokalnej społeczności i pomocą dla drugiej osoby
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, wkład w rozwój edukacji
- działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, poprawy komunikacji i wizerunku Powiatu
Myślenickiego
- efekty i owoce działania w stosunku do możliwości danego kandydata

3. Aby osoba zakwalifikowała się do finału, potrzebne jest uzasadnienie kandydatury i dokumentacja
osiągnięć, działalności. W tym celu prosimy o podanie;
- Imienia i nazwiska kandydata
-miejsca zamieszkania i kontaktu, a jeśli jest to możliwe to adresu
-określenie działalności, która kwalifikuje kandydata do tytułu Społecznika
-uzasadnienie wniosku, a w miarę możliwości fotografii i innych atutów kandydata, które posłużą do
oceny
-efektów pracy

4. Społecznika roku wybierze powołana przez Portal Dobrej Informacji Kapituła, składająca się z
organizatorów plebiscytu, przedstawicieli instytucji z różnych środowisk; instytucji społecznych, osób
z administracji publicznej, środowiska biznesu, mediów, kultury, organizacji pozarządowych.
Głosowanie odbędzie się tajnie po omówieniu i dyskusji nadesłanych kandydatur.
5. Tytuł "Społecznika Roku" zostanie przyznany dla jednej osoby, instytucji w ramach każdej
w/w kategorii
6. Kandydatury będą przyjmowane do 21 września, a uroczysty finał oraz wręczenie nagród nastąpi
25 września o godz. 17.00 w sali myślenickiej MOKiS, której oprócz wręczenia nagród będzie
towarzyszył specjalny program artystyczny. Szczegóły na plakatach i w Internecie.
7. Gala finałowa będzie imprezą otwartą dla publiczności. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania
kandydatów oraz wzięcia udziału w gali finałowej.

Ewentualne dodatkowe informacje;
Ryszard Jacek Róg – Tel. 502 550 730
redakcja@powiatmyslenice.pl

