NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W MALBORKU I GMINACH POWIATU MALBORSKIEGO W 2018

Regulamin Konkursu
I. ORGANIZATORZY
Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku
Partnerami w projekcie są: Miasto Malbork oraz Starostwo Powiatu Malborskiego
II. CELE KONKURSU
1. Promocja społecznego zaangażowania i wolontariatu.
2. Informowanie o akcjach i programach, które zostały zrealizowane w roku 2018
na rzecz lokalnej społeczności, promocja działań NGO oraz współpracy
międzysektorowej
III. ZASADY KONKURSU
A. Przewiduje się następujące kategorie zgłoszeń:
1. Kategoria - Najlepszy Projekt (nagroda dla organizacji pozarządowej lub grupy
nieformalnej za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej, w
tym wieloletniego, w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji
zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.),
2. Kategoria - Osobowość NGO (nagroda indywidualna dla członka organizacji
pozarządowej/grupy nieformalnej za działalność i osiągnięcia w roku 2018 lub/i za
całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej)
3. Kategoria - Mecenat (nagroda dla instytucji/firmy za wspólne z NGO działania na
rzecz środowiska lokalnego - promocja współpracy międzysektorowej. Uwaga! - do tej
kategorii nominować mogą wyłącznie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne)
4. Kategoria – Wolontariusz (za bezinteresownie zaangażowanie w projektach
realizowanych przez NGO ) Uwaga! - do tej kategorii nominować mogą wyłącznie
organizacje pozarządowe/grupy nieformalne)
B. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień i nagród
zgłoszonych i ufundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby
indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje lub grupy zawodowe np. media,
artyści itp.(nagrody specjalne).

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać uprawnieni wnioskodawcy:
1. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i inne wymienione w Art. 3. 1,2,3 ustawy
o działalności, pożytku publicznego i wolontariacie,* (wszystkie kategorie)
2. jednostki samorządu terytorialnego (mogą nominować tylko w dwóch pierwszych
kategoriach)
3. ośrodki pomocy społecznej (mogą nominować tylko w dwóch pierwszych kategoriach)
4. organizacje i jednostki biznesu (mogą nominować tylko w dwóch pierwszych
kategoriach)
5. Gazeta Malborska, Dziennik Bałtycki oddział Malbork TV oraz Radio Malbork, Portal
na Plus (mogą nominować tylko w dwóch pierwszych kategoriach)
ZASADY ZGŁOSZEŃ
1. Organizacja pozarządowa/grupa nieformalna może samodzielnie zgłosić swoją
kandydaturę w kategorii Najlepszy Projekt lub zgłosić do tej nagrody inną organizację
2. Organizacja pozarządowa/grupa nieformalna może zgłosić kandydaturę członka
swojej organizacji w kategorii Osobowość NGO lub zgłosić do tej nagrody inną osobę
3. Organizacja pozarządowa/grupa nieformalna może zgłosić kandydaturę dowolnej
firmy wspierającej jej działania w kategorii Mecenat
4. Organizacja pozarządowa/grupa nieformalna może zgłosić kandydaturę wolontariusza
swojej organizacji w kategorii Wolontariusz lub zgłosić do tej nagrody wolontariusza
innej organizacji
5. Osoba fizyczna nie może samodzielnie zgłosić swojej kandydatury i nie może tego
zrobić inna osoba, kandydaturę osoby fizycznej może zgłosić tylko i wyłącznie
uprawniony wnioskodawca,
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie zgłoszenia
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1,2,3,4 i/lub 5 do niniejszego regulaminu,
7. Każdy upoważniony wnioskodawca może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń
(każdorazowo składając oddzielne zgłoszenie),
8. Zgłoszenie w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 05.11.2018 roku
do godziny 23:59 na adres e-mail: os.malbork@gmail.com z tytułem „Konkurs”.

9. Zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 54 (parter) do dnia 05.11.2018 r. do godz. 18:59
w kopercie, koniecznie z napisem „KONKURS-BASZTA”
UWAGA! –wniosek musi być podpisany, w wypadku przesłania wniosku przez
e-mail , wymagane będzie zatem dostarczenie oryginału najpóźniej w dniu
15.11.2018 roku do godz. 17:30 (w miejscu organizacji Gali, w Punkcie
Organizacyjnym)
8. Rejestracja wniosku odbywa się po przesłaniu oryginalnego formularza
zgłoszeniowego.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali 15 listopada 2018 roku
o godz. 18:00
2. W trakcie uroczystości istnieje możliwość indywidualnych podziękowań z własnej
inicjatywy stowarzyszeń i innych instytucji po wcześniejszym zgłoszeniu tego
organizatorom.

V. NAGRODY
1. Ustala się nagrody w następujących kategoriach:






a) Kategoria I. Najlepszy Projekt - nagroda zespołowa,
b) Kategoria II. Osobowość NGO - nagroda indywidualna,
c) Kategoria III. Mecenat – dla jednostki z sektora biznesu za wspólne działania na
rzecz środowiska lokalnego,
d) Kategoria IV Wolontariusz – nagroda indywidualna
e) Inne nagrody i wyróżnienia.
2. Oceny i wyboru najlepszych kandydatów do nagrody dokonuje według
opracowanych i przyjętych przez nią zasad Kapituła Nagrody,
3. Do Kapituły zaproszeni zostali reprezentanci: Malborskiego Stowarzyszenia OŚ
(organizator), Muzeum Zamkowego w Malborku (partner), Malborskiej Rady Sportu.
Skład uzupełnią laureaci poprzednich edycji Konkursu ( 2-3 osoby ).

4. Do składu Kapituły Nagrody mogą dołączyć przedstawiciele innych środowisk.
O zaproszeniach decyduje Kapituła.
5. Członkowie Kapituły dokonują spośród swojego składu wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,
6. Przy ocenie wniosków Kapituła Nagrody stosuje zestaw kryteriów stanowiących
załącznik nr 6,
7. Kapituła ustala liczbę nagród w określonej kategorii oraz ma możliwość innego
podziału nagród, ewentualne zmiany wymagają jednak zgody organizatora Konkursu.
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Informacja o laureatach konkursu wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody
zostanie podana do publicznej wiadomości,
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do uzyskania dodatkowych
informacji dotyczących działań zgłoszonych do konkursu,
3. Złożenie wniosku do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie zawartych w nim informacji do ewentualnego upowszechnienia,
5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie Konkursu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: os.malbork@gmail.com lub
telefonicznie na nr 501 336 416 – koordynator projektu)

Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 2. Organizacjami pozarządowymi
są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,. 3. Działalność pożytku publicznego
może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.

