REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU Lady D. 2015 in Silesia
imienia Krystyny Bochenek
§1
1. Organizatorem Śląskiej Edycji Regionalnego Konkursu Lady D. 2015 imienia Krystyny
Bochenek, zwanego dalej „Konkursem” jest Parlamentarna Grupa Kobiet reprezentowana
przez Panią Poseł na Sejm RP Ewę Kołodziej, zwaną dalej „Organizatorką”.
2. Biurem Konkursu jest Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Ewy Kołodziej, adres: ul.
Krzywa 10/1 Katowice 40-061, e-mail ewa.kolodziej@sejm.pl
3. Partnerem Konkursu jest Pan Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura, zaś
instytucją wspierającą Konkurs jest Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych reprezentowany przez Panią Dyrektor Oddziału Annę Wandzel.
§2
1. Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład
w różne dziedziny życia społecznego w Województwie Śląskim oraz promowanie ich postaw
wśród wszystkich obywateli.
2. Cel, o którym mowa w pkt. 1 realizowany jest przede wszystkim przez uroczyste
wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego Lady D. 2015 in Silesia
laureatkom Konkursu w następujących kategoriach:
a. Dobry Start - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 15 do 26
działających w różnych obszarach życia społecznego,
b. Kultura i Sztuka - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki,
c. Sport - kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu,
d. Życie Społeczne - kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych,
inicjatywach obywatelskich, lub wspierających je instytucjach,
e. Życie Zawodowe - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo.
§3
1. Kandydatka do tytułu honorowego Lady D. 2015 in Silesia zgłoszona może być do Biura
Konkursu na druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do dnia 20
kwietnia 2015 roku. Zgłoszenie może nastąpić za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez email z odpowiednimi załącznikami.
2. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem § 2 pkt. 2 ppkt 1, musi mieć
ukończone 18 lat życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1 powinna być osobą niepełnosprawną w rozumieniu
polskiego prawa i mieszkać na terenie Województwa Śląskiego.

4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 może dokonać osoba fizyczna, organizacja społeczna
(związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna) lub instytucja samorządowa.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 i 4, należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w
konkursie oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie
elektronicznej.
6. W przypadku kandydatki, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia,
czynności, o których mowa w pkt. 5 dokonuje jej opiekun prawny.
7. Kandydatka do tytuł u honorowego Lady D. 2015 in Silesia, a w przypadku kandydatki,
która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia jej opiekun prawny oraz podmiot
dokonujący jej zgłoszenia, zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w
szczególności do podania prawdziwych informacji o kandydatce oraz udzielenia na prośbę
Biura Konkursu innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
§4
1. Wyboru laureatek tytułu honorowego Lady D. 2015 in Silesia dokonuje Kapituła
Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu stanowi 5 członków, w tym przewodniczący i sekretarz, powołanych
przez Organizatorkę Konkursu.
3. Kapituła dokonuje wyboru, o którym mowa w pkt. 1 do dnia 30 kwietnia 2015 roku.
5. Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek Organizatora Konkursu może przyznać jedno
Wyróżnienie Specjalnie dla niepełnosprawnej kobiety za jej szczególne i wybitne osiągnięcia
w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Województwa Śląskiego.
6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.
§5
1. Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego
Lady D. 2015 in Silesia laureatkom Konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2015 roku w
Katowicach.
2. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości, o której mowa w pkt. 1 laureatki zostaną
poinformowane przez Biuro Konkursu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
§6
1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Biura Konkursu oraz na stronach
internetowych.
2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a jego wykładnia należy wyłącznie do
Organizatorki Konkursu. Od decyzji Organizatorki nie przysługuje odwołanie.

3. Organizatorka Konkursu nie bierze odpowiedzialności za kwestie sporne wynikłe
wskutek działania osób trzecich.
4. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach
losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
Załącznik nr 1 do Regulaminu REGIONALNEGO KONKURSU LADY D. 2015
imienia Krystyny Bochenek
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATKI DO TYTUŁU
LADY D. 2015 IN SILESIA powinien zawierać:







Imię i nazwisko kandydatki
data urodzenia i miejscowość zamieszkania kandydatki
kontakt do kandydatki (nr telefonu i adres mailowy)
charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu i pracy, prowadzonej
działalności, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach)
proponowana kategoria wyróżnienia i uzasadnienie zgłoszenia
dane organizacji zgłaszającej (nazwa, adres, kontakt)

