
 

REGULAMIN KONKURSÓW 

PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA 

„UCZESTNIK ROKU”, „ZAKŁAD SZKOLENIOWY ROKU”, „INSTYTUCJA ROKU”. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień w następujących 

kategoriach: „Uczestnik Roku”, „Zakład Szkoleniowy Roku”, „Instytucja Roku” 

2.  Wyróżnienia zostaną przyznane podczas imprezy: Gala „Inicjatywy”- bo Twój ruch ma znaczenie                                                                                                                                  

3.  Organizatorem Konkursu oraz Gali jest Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.  

Uhonorowanie wyróżnieniem podczas finałowej Gali przysługuje uczestnikom zatrudnienia socjalnego – 

grupy wewnętrzne i zewnętrzne, instytucji współpracującej oraz zakładowi szkoleniowemu 

realizującemu reintegrację zawodową i społeczną. 

 

§ 2 

Procedura składania propozycji 

1.  Organizator podaje do publicznej wiadomości na stronie www.cis.swietochlowice.pl oraz facebook’u 

ogłoszenie o organizacji konkursu oraz o finałowej Gali wraz z warunkami dokonywania zgłoszeń 

kandydatów do wyróżnienia. 

2.  Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać uczestnicy zatrudnienia socjalnego, zakłady szkoleniowe,  

 pracownicy socjalni OPS-u oraz mieszkańcy Świętochłowic. 

3.  Zgłoszenia do konkursu, dokonuje się w terminie wskazanym w ogłoszeniu, do Centrum Integracji 

Społecznej w Świętochłowicach.   

4.  Zgłoszenie do konkursu odbywa się na formularzu (oddzielnym dla każdej osoby i kategorii), 

zgodnym z załączonym wzorem zawierającym następujące informacje: 

a) nazwa wnioskodawcy, adres zamieszkania, 

b) informacje o nominowanym: nazwisko i imię kandydata, adres zamieszkania, 

c) nazwa konkursu, za który ma nastąpić wyróżnienie, 

d) organizator konkursu, 

e) ewentualne inne informacje pomocne w ocenie zgłoszenia. 

f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie wizerunku w zakresie 

niezbędnym do organizacji Gali. 

http://www.cis.swietochlowice.pl/


 

§ 3 

Przyznawanie wyróżnień 

1. Nominowanymi do wyróżnienia „Uczestnik Roku” (5 osób grupy wewnętrzne i  1 osoba grupy 

zewnętrzne): mogą być uczestnicy, którzy wykazują się: 

a) współpracą, 

b) punktualnością, 

c) solidnością i zdyscyplinowaniem, 

d) wysoką kulturą osobistą, 

e) zaangażowaniem, 

f) prawidłową realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. 

2. Zgłoszeń nominowanych należy dokonywać na  formularzu: Załącznik nr 1, Załącznik nr 1a, 

Załącznik nr 1b. Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b wypełnia zarówno nominowany jak i 

zgłaszający, załącznik nr 2 – obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych w centrum integracji społecznej w Świętochłowicach 

3. Wszystkie pozycje formularza powinny zostać prawidłowo wypełnione. 

4. Ocena nominowanych kandydatów: 

       I etap – sprawdzenie formularza pod względem formalnym. W przypadku braków formalnych   

       przewiduje się ich uzupełnienie w ciągu 2 dni od zawiadomienia o brakach. 

       II etap – ocena nominowanego według poniższych kryteriów: 

 samodzielne angażowanie się uczestnika zatrudnienia socjalnego w dodatkowe inicjatywy 

społeczne, inicjatywy organizowane przez CIS, 

 zaradność, umiejętność radzenia sobie w trudnych, życiowych sytuacjach, 

 otwartość uczestnika na „zmiany” i rozwój osobisty, 

 kontakty interpersonalne i współpraca z grupą, 

 współpraca uczestników zatrudnienia socjalnego z instruktorami/zakładami (wywiązywanie się z 

powierzonych obowiązków, punktualność, frekwencja na zajęciach). 

 

§ 4 

1. Nominowanymi do wyróżnienia „Zakład Szkoleniowy Roku” mogą być zakłady, które: 

a) pobudzają aktywność uczestników realizujących zatrudnienie socjalne, 

b) dostrzegają potencjał uczestników,   

c) z zaangażowaniem wprowadzają uczestników zatrudnienia socjalnego w świat nowych 

umiejętności i możliwości, 

d) odznaczają się otwartością  na potrzeby drugiego człowieka oraz zrozumieniem, 

e) uczestnicy z chęcią realizują zatrudnienie socjalne w danym zakładzie szkoleniowym. 



                 2.  Zgłoszeń nominowanych należy dokonywać na  formularzu: Załącznik nr 2,  Załącznik nr 1a, 

Załącznik nr 1b. Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b wypełnia zarówno nominowany jak i 

zgłaszający, załącznik nr 2 – obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych w centrum integracji społecznej w Świętochłowicach                

3.  Wszystkie pozycje formularza powinny zostać prawidłowo wypełnione. 

                 4.  Ocena nominowanych kandydatów: 

      I etap – sprawdzenie formularza pod względem formalnym. W przypadku braków       

                  formalnych przewiduje się ich uzupełnienie w ciągu 2 dni od zawiadomienia o brakach. 

                  II etap – ocena nominowanego według poniższych kryteriów: 

 pobudzenie aktywności uczestników realizujących zatrudnienie socjalne (zmiana wizerunku, 

umowa o pracę, kontakty interpersonalne), 

 zaangażowanie w budowanie relacji z uczestnikami zatrudnienia socjalnego ( indywidualne 

zaangażowanie pracowników, otwartość, wyrozumiałość, budowanie w uczestnikach poczucia własnej 

wartości). 

§ 5 

1.              1. Nominowanymi do wyróżnienia „Instytucja Roku” mogą być instytucje, które: 

a) poprzez podejmowanie odpowiednich działań przyczyniają się do propagowania wzrostu 

świadomości i krzewienia postaw obywatelskich, 

b)  kształtują postawy prospołeczne, 

c) angażują się w integrację społeczności lokalnej, 

d) biorą czynny udział w wydarzeniach społecznych, 

e) umacnianie partnerstwa międzysektorowego. 

2               2.  Zgłoszeń nominowanych należy dokonywać na  formularzu: Załącznik nr 3,   Załącznik nr 1a, 

Załącznik nr 1b. Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b wypełnia zarówno nominowany jak  

i zgłaszający, załącznik nr 2 – obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna dotycząca 

przetwarzania danych osobowych w centrum integracji społecznej w Świętochłowicach               

3.  Wszystkie pozycje formularza powinny zostać prawidłowo wypełnione. 

                 4.  Ocena nominowanych kandydatów: 

      I etap – sprawdzenie formularza pod względem formalnym. W przypadku braków       

                  formalnych przewiduje się ich uzupełnienie w ciągu 2 dni od zawiadomienia o brakach. 

                  II etap – ocena nominowanego według poniższych kryteriów: 

 angażowanie się w problemy społeczności lokalnej poprzez jej czynne wsparcie (inicjowanie 

lokalnej reintegracji i integracji, 

 finansowanie programów i działań zmierzających do poprawy sytuacji społeczności lokalnej, 

udział w ważnych społecznie wydarzeniach i akcjach), 

 odpowiadanie i reagowanie na bieżące potrzeby społeczności lokalnej. 



 

§ 6 

1. Wszystkie kryteria oceny będą oceniane punktowo w skali od 0-10, przez powołaną Kapitułę 

Konkursową. Następnie, punkty te zostaną zsumowane. Wyróżnienie otrzymują nominowani, którzy 

uzyskają największą ilość punktów w swojej kategorii. Kapituła nie przyznaje miejsc ex aequo.                         

W przypadku zdobycia przez kandydatów tej samej liczby punktów, Kapituła przeprowadzi specjalne 

głosowanie na podstawie którego zostanie wyłoniona 1 osoba, której przyznane zostanie wyróżnienie.         

2.  Prace Kapituły Konkursowej kierowane będą przez Przewodniczącego. 

3.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmie osoba przez niego wskazana.  

4. Kapituła Konkursowa obraduje na posiedzeniach, które będą się odbywały  

w uzgodnionych terminach, a ich charakter jest niejawny. 

5. Członkowie Kapituły Konkursowej zostaną zawiadomieni przez Organizatora o miejscu oraz 

terminach..posiedzeń.  

6. Członkowie Kapituły Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie bez możliwości pobierania 

wynagrodzenia za pracę. 

7. Posiedzenia Kapituły Konkursowej są protokołowane. Protokoły będą podpisywane przez 

Przewodniczącego. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania i nieprzeprowadzenia Konkursu, jeśli                          

w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłyną min. 3 kandydatury w każdej z wyróżnionych kategorii. 

11. Formularz należy dostarczyć w oryginale, w terminie do dnia 13.08.2020 roku (decyduje data 

wpływu do CIS) pod adres: ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice.   

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Informacja o laureatach zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Centrum, stronie fb oraz 

stronie miasta Świętochłowice. 

2. Złożenie Formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upowszechnianie zawartych w nim 

informacji. 

3. Formularze dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Za podanie właściwych danych odpowiada zgłaszający. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora w celu organizacji Gali      

i konkursu. 

       6. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest Centrum Integracji    

       Społecznej w  Świętochłowicach. 

       7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez    

administratora oraz do ich poprawiania. 

 8. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora. 



9. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie.  

10. Nominacja jest równoznaczna z uczestnictwem nominowanych w organizowanej przez Centrum sesji 

zdjęciowej. 

11. Nominowani wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na materiałach promocyjnych (np. 

kalendarze, ulotki, foldery) w związku z działalnością prowadzoną przez CIS 

12.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 


