Regulamin Konkursu o Doroczną Nagrodę
Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”
1. Ustanawia się symboliczne wyróżnienie – Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” –
dla osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku
dla samorządowej wspólnoty Powiatu Płockiego.
2. Honorowy patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Pan Adam Struzik.
3. Przyznanie nagrody, o której
w następujących kategoriach:

mowa w pkt.

1, będzie następowało corocznie

1) Gmina,
2) Pracodawca,
3) Inwestycja Roku,
4) Animator Kultury,
5) Animator Sportu,
6) Wolontariusz Roku,
7) Osobowość Powiatu,
8) Impreza Roku,
9) Talent Roku.
4. Konkurs będzie ogłaszany w lutym każdego roku na stronie internetowej powiatu.
5. Nagrody będą przyznawane decyzją Kapituły Konkursu, w skład której wchodzą:
1) Wicestarosta,
2) Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku,
3) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,
4) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
5) Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
6. Pracami Kapituły kieruje Wicestarosta. Obsługę administracyjną posiedzeń Kapituły
oraz zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
7. Kryteria przyznawania nagród:
1) w kategorii: „Gmina Roku"
a) przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym organizowane w danym roku przez gminę (liczba
imprez, zasięg, wydawnictwa itp.);
b) wspieranie działań kulturalnych (nakłady na kulturę, imprezy itp.);
c) inwestycje gminne (nakłady na inwestycje w stosunku do budżetu, pozyskane samodzielnie
przez gminę środki zewnętrzne itp.);
2) w kategorii: „Pracodawca Roku":
a) liczba stworzonych nowych miejsc pracy;
b) działalność socjalna na rzecz zatrudnionych pracowników;
c) inwestycje i modernizacje służące poprawie warunków pracy;
3) w kategorii: „Inwestycja Roku":
a) nakłady finansowe;
b) pozyskane przez inwestora środki zewnętrzne;
c) wpływ na rozwój gospodarczy powiatu;
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4) w kategorii: „Animator Kultury":
a) twórczość i osiągnięcia artystyczne;
b) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym;
c) osobowość w dziedzinie kultury;
5) w kategorii: „ Animator Sportu":
a) organizowanie imprez sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym;
b) promowanie powiatu płockiego poprzez sport;
c) działania sportowo-rekreacyjne na rzecz dzieci i młodzieży;
6) w kategorii: „Wolontariusz Roku":
a) działalność charytatywna;
b) działanie osób lub organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych,
wykluczonych społecznie;
c) organizowanie przedsięwzięć integracyjnych, itp.;
d) likwidowanie barier komunikacyjnych, społecznych, itp.;
7) w kategorii: „Osobowość Powiatu":
a) ogół działań osoby - nie tylko mieszkańca Powiatu Płockiego - które przyczyniają się
do promocji Powiatu, do rozwoju gospodarczego, społecznego itp.;
8) w kategorii „Impreza Roku”
a) cel imprezy;
b) duże zainteresowanie mieszkańców powiatu i mediów;
9) w kategorii „Talent Roku”
a) osoba wyróżniająca się w następujących dziedzinach:
• muzyka,
• literatura (proza, poezja, satyra),
• informatyka,
• historia i dokumentacja sztuki,
• sztuki piękne (malarstwo, rzeźba, grafika),
• tragedia, sztuki wizualne (film, teatr, fotografika),
• komedia i estrada,
• taniec,
• sport,
• astronomia, geometria i architektura.
8. Propozycje osób wskazywanych do nagrody w poszczególnych kategoriach zgłaszają:
1) Starosta Płocki,
2) Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego,
3) Radni Powiatu Płockiego,
4) Burmistrzowie i wójtowie lub rady gmin z terenu powiatu płockiego,
5) Organizacje pozarządowe,
6) Przedszkola, szkoły,
7) Instytucje, przedsiębiorstwa.
9. Zgłoszenia kandydatów do nagrody będą przyjmowane do końca listopada każdego roku.
Kandydatami do nagrody mogą być wyłącznie mieszkańcy Powiatu Płockiego.
10. Nagrody Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu" będą przyznawane do końca grudnia każdego
roku.
11. Wręczenie nagród następować będzie
na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

w

pierwszym

półroczu

kolejnego

roku

12. Wicestarosta zwołuje spotkanie Kapituły Konkursu przed ogłoszeniem kolejnej edycji
Konkursu. Kapituła zapoznaje się z propozycjami kandydatów do nagrody.
13. Po zamknięciu listy członkowie Kapituły głosują na formularzach do głosowania.
W każdej kategorii członek Kapituły wskazuje 1 osobę (instytucję, organizację), która jego
zdaniem powinna otrzymać nagrodę.
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14. Nazwiska laureatów zostają podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej powiatu.
15. Laureaci otrzymują statuetkę „Kwiat Powiatu" oraz dyplom stanowiący potwierdzenie
przyznania nagrody.
16. Osoby wyróżnione w kategoriach Animator Sportu, Animator Kultury, Wolontariusz Roku,
Osobowość Powiatu, Talent Roku otrzymują również nagrody finansowe.
17. Wyróżnionym przysługuje prawo do wykorzystania przyznanej nagrody w promocji
własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej lub publicznej.
18. Laureaci w kolejnych edycjach Konkursu nie mogą być nominowani w kategorii, w której zdobyli
już wyróżnienie w latach ubiegłych.

Strona 3 z 3

