
 
 

Regulamin konkursu „Indywidualność Roku 2016” 
 
1. Organizatorami Konkursu „Indywidualność Roku 2016” są Urząd Miejski w Tłuszczu oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. 
2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Gminy Tłuszcz, 
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.  
3. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych kandydatów „Indywidualności Roku 
2016” w następujących kategoriach: 
a) Sportowiec roku 
b) Wolontariusz roku 
c) Talent roku 
d) Przedsiębiorca roku odpowiedzialny społecznie 
e) Odkrycie roku 
f) Inicjatywa społeczna roku 
4. Wyboru „Indywidualności Roku 2016” we wskazanych kategoriach dokona Komisja 
konkursowa na podstawie liczby nadesłanych zgłoszeń w składzie: 
Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk – przewodniczący komisji, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy – członek komisji, 
Prezes TKS Bóbr Tomasz Lech - członek komisji, 
Radny, członek Komisji ds. kultury, sportu Rady Miejskiej Włodzimierz Fydryszek – członek 
komisji, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Rostek-członek komisji, 
Organizatorka społeczności lokalnej Aleksandra Skonieczna – członek komisji, 
Kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej PUP Bożena Tlaga – członek komisji, 
Radny Rady Miejskiej Adam Kisiel – członek komisji, 
Pracownik Urzędu Miejskiego ds. Komunikacji Społecznej Wioleta Kur – członek komisji, 
Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu Emilia Buczyńska – Kołodziejek – 
członek komisji. 
5.Ocena wniosków złożonych w ramach Konkursu odbędzie się w dwóch etapach: oceny 
formalnej i oceny merytorycznej. 
6. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej 
członków.  
7.Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
8.Członek ww. Komisji nie może być nominowany do którejkolwiek kategorii. W przypadku 
dokonania zgłoszenia członka Komisji, zgłoszenie takie nie będzie brane pod uwagę i zostanie 
uznane jako niezgodne z powyższym regulaminem. 
9. Zgłoszenia do Konkursu we wskazanych kategoriach – wypełniona poprawnie Karta 
zgłoszenia z zaznaczeniem wybranej kategorii – mogą być składane przez mieszkańców 
Gminy Tłuszcz/przedsiębiorców/organizacje pozarządowe w następujący sposób:  
a) drogą mailową na adres: centrum@cktluszcz.pl, 
b) drogą pocztową na adres: Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1, 05-240 
Tłuszcz, 
c) osobiście w biurze Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Konkurs Indywidualność Roku 2016”. 

mailto:centrum@cktluszcz.pl


10.Lista wszystkich zgłoszonych kandydatów zostanie umieszczona na stronie Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji: www.cktluszcz.pl 
11. Na zgłoszonych kandydatów będzie można głosować w głosowaniu internetowym, 
oddając swój 1 głos na 1 kandydata na stronie internetowej Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Tłuszczu: www.cktluszcz.pl 
12. Głosowanie internetowe będzie przeprowadzone od 23 maja 2016 r. godz. 10:00 do 28 
maja 2016 r. do godz. 24.00. 
13. Zgłoszenia można przesyłać/składać w terminie do 19 maja 2016 r. włącznie. Zgłoszenia 
złożone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.  
14.Karta zgłoszenia powinna być wypełniona czytelnie i zawierać zwięzły opis zasług 
kandydata i charakterystykę jego osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury. W 
przypadku inicjatywy: krótki opis wydarzenia, kto był organizatorem do jakiej grupy 
odbiorców była kierowana, jakie rezultaty osiągnięto. 
15. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie XX Dni Tłuszcza, dnia 11 czerwca 
2016 r.  
16. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach – 
statuetki. 
17. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej 
www.cktluszcz.pl 
18. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr (29) 75 73 134. 
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 
zwycięzców i uczestników konkursu, a także informacji o nich i ich osiągnięciach. Udział w 
konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu. 
20. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają Organizatorzy. 
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