
   

 

   

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „TYSKI SPOŁECZNIK”  

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Tyski Społecznik” dofinansowany jest ze środków budżetu miasta Tychy. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej 

organizatorem. 

3. Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Tyski społecznik” osoby i instytucji, które 

dobrowolnie i bez chęci odniesienia korzyści finansowych podejmują działania na rzecz szeroko 

rozumianej społeczności Tychów. Są pomysłodawcami i organizatorami oddolnych działań, 

akcji oraz przedsięwzięć społecznych. 

4. Tytuł jest wyróżnieniem honorowym i nie ma wymiaru finansowego. 

5. Tytuł może być nadawany tej samej osobie/instytucji tylko raz. 

Zasady zgłaszania kandydatów 

1. Tytuł jest przyznawany w trzech kategoriach: 

1) osoba fizyczna 

2) instytucja 

3) wolontariusz Tyskiego Centrum Wolontariatu. 

2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: instytucje lub grupy minimum 3 osób. 

3. Z nominowania wyłączeni są członkowie zarządów i dyrektorzy instytucji, jeżeli chcą 

nominować własną instytucję. 

4. Nominacja odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku (stanowiącego 

załącznik do niniejszego regulaminu): 

- w wersji papierowej osobiście lub listownie na adres: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, 

ul. Barona 30 pokój 209, 43-100 Tychy, lub  

- w wersji elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym lub 

zeskanowany podpisany wniosek przesłany na adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl w 

terminie do 31 października 2022 roku.  

5. Wniosek dostępny jest na stronie fres@ekonomiaspołeczna.org.pl oraz w siedzibie 

organizatora w Tychach przy ul. Barona 30, pokój 209. 

6. Do wniosku można załączyć rekomendacje, zdjęcia i inne materiały. 

7. Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata jest jego podpis na wniosku. Podpisanie 

wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w 

celach realizacji konkursu. 

 

 



   

 

   

Wybór laureatów 

1. Organizator dokonuje weryfikacji formalnej wniosków. W razie potrzeby uzupełnienia 

wniosku, wnioskodawca zostanie o to poproszony w ciągu 5 dni od poinformowania przez 

Organizatora. 

2. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokonuje Kapituła konkursowa w skład której wchodzą: 

1) przedstawiciele Urzędu Miasta Tychy, 

2) przedstawiciel organizatora, 

3) przedstawiciel sfery biznesu, 

4) laureaci z poprzedniego roku. 

3. Członkowie Kapituły wybierają ze swojego składu Przewodniczącego.  

4. Z udziału w Kapitule wykluczone są osoby nominowane w konkursie.  

5. Kandydaci są oceniani wg następujących kryteriów: 

1) czas i zasięg działania, 

2) praca społeczna bez wynagrodzenia, 

3) zaangażowanie oraz skuteczność działania, 

4) współpraca i angażowanie innych ludzi, 

5) kreatywność, pomysłowość działań. 

6. Decyzje podejmowane są poprzez głosowanie, w razie nierozstrzygniętego wyniku głosowania 

ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący. 

7. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień w każdej kategorii. 

8. Z przebiegu prac Kapituły jest sporządzony protokół. 

9. Wyniki konkursu zostają przekazane do lokalnych mediów oraz są umieszczane na stronach 

organizatora i Urzędu Miasta Tychy. 

10. Wręczenie nagród odbywa się corocznie podczas uroczystej gali, organizowanej w czwartym 

kwartale roku. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator. 

 


