
str. 1 

REGULAMIN KONKURSU 

Przyznania Wyróżnienia „Mecenas NGO Roku” 

 

§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu 

Miejskiego w Sosnowcu. 

§ 2 

1. Tytuł „Mecenas NGO Roku” ma charakter prestiżowego wyróżnienia, którego 

rzeczowym wyrazem jest statuetka. 

2. Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku, za rok ubiegłej działalności. 

3. Wyróżnienie przyznawane jest podmiotom gospodarczym bądź osobom fizycznym, 

wspierającym / sponsorującym działania NGO na terenie Miasta Sosnowca. 

4. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas corocznej Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO. 

§ 3 

Celem Konkursu jest: 

 Uhonorowanie i promocja podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych 

wspomagających, sponsorujących lokalne przedsięwzięcia NGO; 

 Zachęcenie sponsorów do wspierania działań NGO na terenie Miasta Sosnowca; 

 Upowszechnianie wśród rodzimych sponsorów przekonania o konieczności 

i efektywności sponsoringu NGO. 

§ 4 

1. Wyróżnienie „Mecenas NGO Roku” przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca. 

2. Nominowanymi do Wyróżnienia „Mecenas NGO Roku” mogą być przedsiębiorcy, osoby 

prywatne, wspierające / sponsorujące lokalne przedsięwzięcia / działania NGO. 

3. Zgłoszeń dokonywać należy wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym „Mecenas NGO 

Roku”, zwanym dalej Formularzem, stanowiącym Załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

4. W Formularzu powinien znaleźć się opis wspieranego / sponsorowanego 

przedsięwzięcia za rok ubiegły – 2013 (maksymalnie 2 strony maszynopisu). 

5. Wszystkie pozycje Formularza winny zostać wypełnione. 

6. Do Formularza mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty takie jak: zdjęcia, opinie, 

materiały prasowe, wywiady itp. mające wpływ na ocenę działalności nominowanego. 



str. 2 

7. Zgłoszeń nominowanych do wyróżnienia mogą dokonywać organizacje pozarządowe 

(organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku – 

Dz.U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

8. Oceny nominowanych kandydatów do wyróżnienia dokonuje Kapituła Konkursowa, 

składająca się z osób zaproszonych przez Organizatora. Skład Kapituły Konkursowej 

powołany zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca. 

9. Wyróżnienie przyznane zostanie m.in. za: 

- cykliczność wspieranych / sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć, 

- różnorodność wspieranych / sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć, 

- znaczenie wspieranych / sponsorowanych lokalnych przedsięwzięć dla lokalnej 

społeczności Miasta Sosnowca. 

10. Formularz należy dostarczyć w oryginale, w wyznaczonym terminie (data wpływu do 

SCOP) pod adres: 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

41-200 Sosnowiec, Plac Kościuszki 5 (pokój nr 105). 

 

§ 5 

1. Informacja o wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości. 

2. Nominacja jest równoznaczna z uczestnictwem nominowanych kandydatów 

w organizowanej sesji zdjęciowej oraz filmowej, we wskazanym przez Organizatora 

miejscu i terminie. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

- uzyskania dodatkowych informacji dotyczących działań nominowanych zgłoszonych 

do wyróżnienia, 

- przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z przedstawicielami organizacji 

pozarządowej nominującej kandydata do wyróżnienia, 

4. Złożenie Formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upowszechnianie 

zawartych w nim informacji. 

5. Formularze dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

6. Organizator Konkursu nie odsyła Formularzy oraz dołączonych do nich dokumentów / 

materiałów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 


