REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY
„DĄB POWIATU TUCHOLSKIEGO”
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie osób i podmiotów, działających na
rzecz Powiatu Tucholskiego w ważnych sferach życia społeczno – gospodarczego.
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Tucholi.
3. Regulamin ustala zasady i tryb przyznawania nagrody „Dąb Powiatu Tucholskiego”.
§2
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, instytucje, organizacje, grupy
nieformalne, przedsiębiorcy.
2. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, określeniem kategorii i pisemną zgodą zgłaszanego
podmiotu mogą być dokonywane przez: samorządy, instytucje, organizacje,
przedsiębiorców, co najmniej 20-osobowe grupy osób fizycznych.
3. Podmiot zgłaszający może zgłosić po jednej kandydaturze w danej kategorii.
4. Zgłoszeń należy dokonać na formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
5. Kandydaci powinni zostać zgłoszeni w terminie do 10 listopada 2009r. (decyduje data
wpływu).
§3
Kategorie
Nagroda „DĄB POWIATU TUCHOLSKIEGO” przyznawana jest za działalność na rzecz
Powiatu Tucholskiego w następujących kategoriach:
1. Kultura
a) realizacja programów i przedsięwzięć kulturalnych;
b) działalność twórcza i artystyczna;
c) kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej wśród mieszkańców regionu;
d) sukcesy artystyczno – kulturalne;
e) aktywny udział w życiu kulturalnym Powiatu;
f) znaczenie dla edukacji kulturalnej;
2. Sport
a) promocja powiatu poprzez udział w imprezach sportowych;
b) organizacja wydarzeń sportowych;
c) wybitne osiągnięcia sportowe;
d) dotychczasowy przebieg kariery i działalności sportowej;
e) zaangażowanie w działalność na rzecz sportu;
f) wkład pracy w aktywizację sportową dzieci i młodzieży;
g) tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży;
h) współpraca ze środowiskiem sportowym, zaangażowanie finansowe, rzeczowe
i osobiste skierowane na rozwój sportu;

3. Sfera społeczna
a) działalność na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej społeczności;
b) realizacja programów i przedsięwzięć w dziedzinie ochrony zdrowia;
c) działania na rzecz osób chorych;
d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
e) działania filantropijne i wspieranie akcji humanitarnych;
f) działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Oświata, edukacja
a) wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
b) realizacja projektów mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży;
c) promocja Powiatu poprzez uczestnictwo osób lub instytucji w wydarzeniach
i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym;
d) projekty edukacyjne mające wpływ na dynamiczny rozwój szkoły bądź placówki
oświatowej;
e) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych przez osoby i instytucje
niezwiązane bezpośrednio z edukacją;
f) współdziałanie z rodzicami i środowiskiem w zakresie prawidłowej organizacji
procesu wychowawczego,
5. Gospodarka
a) inwestycje i przedsięwzięcia, w tym turystyczne zwiększające poziom
konkurencyjności i atrakcyjności regionu na rynku krajowym i zagranicznym;
b) aktywna promocja podmiotu i regionu (m.in. poprzez udział w imprezach
o charakterze wystawienniczo – targowym);
c) realizacja programów i przedsięwzięć w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
terenie Powiatu;
d) działania zwiększające poziom innowacyjności i konkurencyjności w produkcji
rolniczej;
e) rozwój upraw i technologii w zakresie wykorzystania energii odnawialnej;
f) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych;
6. Ekologia i ochrona środowiska
a) inwestycje proekologiczne;
b) działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego;
c) edukacja ekologiczna i promocja zagadnień z nią związanych.
§4
Kapituła
1. W roku 2009 Zarząd Powiatu powołuje Kapitułę w następującym składzie:
a) Przewodniczący Rady Powiatu Tucholskiego
b) Starosta Tucholski
c) 3 radnych powiatowych
2. W kolejnych edycjach konkursu w skład Kapituły wejdą również laureaci
z poprzedniego roku.
3. Do składu Kapituły Zarząd może powołać dodatkowo osoby o uznanym autorytecie.

4. Spośród
swojego
grona
Kapituła
wybiera
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
5. Dla ważności posiedzenia Kapituły wymagana jest obecność co najmniej połowy jej
członków.
6. Decyzje w sprawie przyznania nagród zapadają zwykłą większością głosów. Przy
równej liczbie głosów decydujący głos ma Przewodniczący Kapituły.
7. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
8. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół.
§5
Kryteria wyboru laureatów
1. Wyboru laureatów dokonuje się na podstawie zgłoszeń dostarczonych przez podmioty
wymienione w § 2 pkt 2.
2. Laureaci z danego roku nie mogą ubiegać się o nagrodę w roku następnym.
§6
Nagrody
1. Nagroda ma charakter prestiżowy i nie wiąże się z korzyściami finansowymi.
2. Laureaci poszczególny kategorii otrzymują dyplom i statuetkę „DĄB POWIATU
TUCHOLSKIEGO” oraz zostają wpisani do Księgi Nagrodzonych.
3. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody w danej kategorii.
4. Kapituła może przyznać wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

§7
Zgłoszenia
1. Zgłoszenia (do 10.11.2009 r.) należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
z dopiskiem „DĄB POWIATU TUCHOLSKIEGO”
2. Obsługę konkursu prowadzi:
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
ul. Pocztowa 7; pokój nr 103
89-500 Tuchola
tel. 052 5590739
www.powiat.tucholski.pl
promocja@tuchola.pl

