Regulamin konkurs pod nazwą "Społecznie zaangażowani" zwanego dalej "Konkursem".
Art. 1
Informacje ogólne
§1
Organizatorem konkursu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego z siedzibą
przy ul. Sienkieiwcza 1 w Szczytnie przy współpracy z Fundacją Kreolia z siedzibą Jerutki 68, 12140 Świętajno.
§2
Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia
konkursu pod nazwą "Społecznie zaangażowani".
§3
Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze oceny przez komisję konkursową laureatów w trzech
kategoriach:
1. Organizacja roku 2016
2. Najciekawsza inicjatywa roku 2016
3. Wolontariusz roku 2016
§4
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
§5
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa.
§6
Konkurs trwa od 10 listopada do 2 grudnia 2016 roku
Art. 2
Komisja konkursowa
§7
Członków do udziału w Komisji konkursowej zaprasza Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu
Szczycieńskiego.
§8
W skład komisji konkursowej w 2016 roku wchodzą:
1. Przedstawieciel Lokalnej Organizacji Tyrystycznej Powiatu Szczycieńskiego
2. Przedstawiciel Fundacji Kreolia
3. Przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych
4. Przedstawiciel instytucji kultury
Art. 3
Warunki udziału w plebiscycie
§9
Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatem w Plebiscycie może być stowarzyszenie, fundacja,

grupa nieformalna, osoba fizyczna lub inna organizacja działająca na terenie powiatu
szczycieńskiego.

§10
Aby wziąć udział w plebiscycie należy do 27 listopada 2016 roku, do godz. 14.00 przesłać
właściwie wypłenioną kartę zgłoszeniową, pocztą elektroniczną na adres mailowy
turystyka@powiat.szczytno.pl lub pocztą tradycyjną na adres Lokalna Organizacja Turystyczna
Powiatu Szczycieńskiego ul. Polska 12, 12-100 Szczytno z dopiskiem PLEBISCYT. W przypadku
zgłoszeń wysyłanych pocztą tradycyjną liczy się data wpływu zgłoszenia.
Art. 4
Karta zgłoszeniowa
§11
Zgłaszający aby wziąć udział w konkursie musi wypełnić kartę zgłoszeniową.
§12
Są trzy karty zgłoszeniowe, odnoszące się do każdej kategorii konkursowej.
§13
Karty zgłoszeniowe stanowią załącznik do nieniejszego regulaminu.
Art. 5
Zgłaszanie kandydatur
§14
Kandydatury w plebiscycie mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, samorządy, stowarzyszenie
lub fundacje.
§15
Organizacje mogą zgłaszać się same.
§16
Kandydatury można zgłaszać do dnia 27 listopada 2016r.
§17
Za poprawne zgłoszenie uznaje się te, które zostały dostarczone w terminie na prawidłowo
wypełnionych kartach zgłoszeniowych.
§18
W miarę możliwości każde zgłoszenie powinno zostać udokumentowane fotogafiami, listami
polecającymi lub innymi materiałami mogącymi stanowić o osiągnięciach.
Art. 6
Ocena kandydatur
§19
Ocena kandydatur następuje na podstawie Kart zgłoszeniowych.

§20
Członkowie komisji oceniają poszczególne kandydatury zgodnie z Regulaminem.
§21
Po ocenie poszczególnych kandydatur komisja na piśmie uzasadnia decycję o wyborze zwycięzcy.
§22
Wyłonienie zwycięzców plebiscytu nastąpi podczas posiedzenia komisji konkursowej, najpóźniej
do 29 listopada. 2016 roku.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
§23
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podcza gali 2 grudnia 2016 roku.
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
§24
Nagrodą w konkursie są statuetki.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
§25
Administratorem danych osobowych zawartych w Kartach zgłoszeniowych jest Lokalna
Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie,
NIP REGON KRS
§26
Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia
Plebiscytu, wyłącznie w celu jego przeprowadzenia.

