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REGULAMIN KONKURSU 

„Na najlepszą inicjatywę społeczną” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną” zwanego 

dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Puławy z siedzibą w Puławach (24-100) przy 

ul. Dęblińskiej 4. 

3. W Konkursie mogą brać udział: sołectwa i osiedle wchodzące w skład Gminy Puławy oraz 

jednostki organizacyjne i jednostki kultury Gminy Puławy, fundacje, stowarzyszenia, kluby 

sportowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Puławy. W Konkursie mogą brać 

także udział nieformalne grupy mieszkańców Gminy Puławy. 

4. Inicjatywa społeczna musi zostać zrealizowana na terenie Gminy Puławy. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednej kategorii. 

6. Konkurs odbywa się w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla 

Gminy Puławy. 

 

§ 2. 

Cel Konkursu 

1. Aktywizacja mieszkańców Gminy Puławy na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju 

Gminy Puławy. 

2. Integracja mieszkańców Gminy Puławy. 

3. Promocja dobrych praktyk, które służą rozwojowi Gminy Puławy. 

4. Poprawa życia mieszkańców Gminy Puławy. 

5. Promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 

 

§ 3. 

Zadanie Konkursowe 

1. Zadaniem, które może zostać zgłoszone do Konkursu polega na organizacji przez mieszkańców 

Gminy Puławy wydarzenia, angażującego jak największą liczbę osób (np. sprzątanie sołectwa, 

organizacja rajdu czy prac porządkowych). 

 

§ 4.  

Zgłoszenie, termin i miejsce konkursu. 

1. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach: 



a) w pierwszym etapie trwającym od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 30.06.2022 r.  

będą przyjmowane zgłoszenia do Konkursu; 

b) w drugim etapie będzie odbywała się realizacja inicjatyw zgłoszonych do Konkursu. 

2. Zgłoszona inicjatywa musi zostać zrealizowana w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.  

3. Projekty zgłoszone po 30.06.2022 r. nie będą oceniane. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dostarczyć Organizatorowi wypełnioną kartę 

zgłoszeniową oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO, które stanowią załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pulawy.gmina.pl, przesłać pocztą na 

adres Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy lub dostarczyć osobiście, 

w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Puławy. 

 

§ 5.  

Ocena merytoryczna zgłoszonych projektów 

1. Oceny merytorycznej zgłoszonych projektów dokonuje kapituła powołana przez Wójta Gminy 

Puławy. 

2. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria zamieszczone w poniższej tabeli: 

Kryterium Liczba punktów 

Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców 0-20 

Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu 0-20 

Długofalowe oddziaływanie projektu 0-20 

Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej 0-20 

Oryginalność, innowacyjność projektu 0-20 

Razem: 0-100 

3. Organizator będzie oceniał  zgłoszone do Konkursu projekty w czasie ich realizacji. 

4. Organizator może utrwalać sposób wykonywanych prac np. po przez dokumentację 

fotograficzną bądź filmową. 

 

§ 6.  

Nagrody i wyróżnienia konkursowe. 

1. Za zwycięstwo w Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda – organizacja profilaktycznego 

festynu rodzinnego. 

2. Festyn rodzinny zostanie zorganizowany w pierwszym możliwym terminie, wskazanym przez 

zwycięzcę Konkursu. 

3. W uzasadnionych okolicznościach Organizator dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień 

poza Konkursem. 

 

§ 7.  

Postanowienia końcowe. 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem 

i jego akceptacją. 
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2. Ewentualne spory i wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Wójt Gminy Puławy. 

3. W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie Konkursu można kontaktować się z Pawłem 

Nockiem – Inspektorem do spraw profilaktyki, promocji, kultury i sportu (adres e-mail: 

pawel.nocek@pulawy.gmina.pl, tel.: 512 320 945). 

4. Sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla przystępując do Konkursu wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Organizatora oraz wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie przez 

Organizatora jego wizerunku w trakcie trwania konkursu. Nadto wyraża nieodpłatną zgodę na 

rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku jego osoby w formie analogowej i cyfrowej, 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w dowolnym medium – na potrzeby działań 

informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. 
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