ZARZĄDZENIE NR 877/2017
BURMISTRZA GMINY RAWICZ
z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu RAWICKI LIDER NGO - edycja 2017, ustalenia zasad naboru
i oceny zgłoszeń do konkursu i przyznawania nagród osobom, organizacjom
pozarządowym i przedsiębiorcom wyróżniającym się działalnością w trzecim sektorze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zarządzam, co następuje:
§1
Zatwierdzam regulamin Konkursu Rawicki Lider NGO - edycja 2017. Treść regulaminu stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 877/2017
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 21 listopada 2017 r.
Regulamin Konkursu Rawicki Lider NGO - edycja 2017
§1
DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Regulamin – niniejszy regulamin,
2. Organizator - organizatorem Konkursu jest Gmina Rawicz, z siedzibą w Rawiczu (ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz).
3. Konkurs – opisany w Regulaminie Konkurs przeprowadzony przez Organizatora poprzez
przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres promocja@rawicz.eu lub przekazywanie
zgłoszeń do siedziby Organizatora.
4. Zgłaszający – osoba fizyczna, organizacja, instytucja biorąca udział w Konkursie poprzez
wykonanie czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dokonująca Zgłoszenia
do Konkursu,
5. Statuetka – wygrana obejmująca świadczenie niepieniężne, jakie Organizator wydaje
finalistom Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie,
7. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do
zidentyfikowania Zgłaszającego takie, jak: imię, i nazwisko, adres zamieszkania, numery
kontaktowe lub w przypadku organizacji: nazwa organizacji, adres siedziby, numery
kontaktowe do przedstawiciela organizacji.
8. Formularz – zgłoszenie w wersji papierowej, druk zamieszczony na internetowej stronie
www.rawicz.pl, służący do rejestracji Zgłaszającego i umożliwiający dokonanie zgłoszenia.
9. Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie według zasad określonych
w Regulaminie.
§2
ZGŁASZAJĄCY
1. W Konkursie może wziąć udział Zgłaszający - osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca wszystkie warunki Regulaminu,
organizacja pozarządowa, instytucja, a także podmiot prowadzący działalność
gospodarczą.
2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§3
CELE I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, grup nieformalnych, podmiotów ekonomii
społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii
zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej) oraz
upowszechnienie działań zrealizowanych w gminie Rawicz na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej. Konkurs jest również sposobem na docenienie roli biznesu we wspieraniu trzeciego

sektora. Konkurs jest częścią szerszej strategii wzmacniania działalności rawickiego sektora
pozarządowego – promuje działania organizacji, integruje je, buduje pozytywny wizerunek
sektora wśród innych partnerów życia publicznego – władz samorządowych,
przedsiębiorców, szkół i mieszkańców.
2. Zgłaszający dokonują zgłoszeń w następujących kategoriach zdefiniowanych przez
Organizatora:
Rawicki Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji pozarządowej mającej siedzibę
w gminie Rawicz, która w ostatnim czasie wyróżniła się działaniami na rzecz społeczności
lokalnej. Działania te jednocześnie charakteryzowały się nowatorstwem i skutecznością
w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Rawicki Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej w organizacji
pozarządowej mającej siedzibę w gminie Rawicz, wyróżniającej się swoją aktywnością
w działalności na rzecz społeczności lokalnej, która dla tej społeczności jest
niekwestionowanym liderem, pomysłodawcą i inicjatorem działań.
Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji, która działa na terenie
gminy Rawicz nie mniej niż 20 lat i której działania na rzecz społeczności lokalnej godne są
uhonorowania i docenienia. Może być przyznana tylko raz danej organizacji.
Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej społecznie
w organizacjach pozarządowych lub udzielającej się społecznie na rzecz społeczności
lokalnej przez okres nie mniejszy niż 20 lat. Może być przyznana tylko raz danej osobie.
Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda grupowa dla organizacji, grupy nieformalnej,
wolontariuszy za zrealizowanie ciekawej, nowatorskiej lub rozwiązującej określony problem
społeczny inicjatywy. Nagrodzonymi inicjatywami mogą być imprezy lub akcje społeczne
przeprowadzone na terenie gminy Rawicz w ostatnim roku.
Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda indywidualna dla osoby, która odegrała istotną rolę
w realizacji określonego przedsięwzięcia, imprezy, akcji społecznej. Była inicjatorem
przedsięwzięcia lub wyróżniła się szczególnie przy realizacji określonego przedsięwzięcia,
imprezy, akcji społecznej.
Biznes Społecznie Odpowiedzialny - kategoria, do której można zgłosić podmiot
prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie wspierający działalność społeczną
w środowisku lokalnym. Biznes w swym działaniu nie kieruje się tylko chęcią wypracowania
zysku, ale posiada misję społeczną, którą realizuje współpracując z III sektorem.
3. Do Zgłaszającego należy decyzja, do której kategorii chce przypisać zgłoszenie.
Zgłoszenia w kategoriach nagród indywidualnych nie może dokonać osoba będąca
jednocześnie kandydatem do otrzymania nagrody. Organizacja może natomiast zgłosić
siebie we wszystkich kategoriach lub osobę należącą do danej organizacji do nagrody
indywidualnej.
4. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie
internetowej www.rawicz.pl, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu
Wypełnione formularze przyjmowane są mailem na adres promocja@rawicz.eu oraz w
siedzibie Organizatora (Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz).
5. Organizator nie wymaga podania żadnych danych osób trzecich i w związku z tym
nie ponosi odpowiedzialności za ich podanie.
6. Czas trwania Konkursu i jego etapy:
a. przyjmowanie zgłoszeń: 22.11.2017 r. - 07.12.2017 r. do godziny 15.00.
b. ocena dokonanych zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu: 08.12.2017 r. – 15.12.2017 r.

c. ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie Laureatów: 15.12.2017 r. (II Rawicka Gala
Organizacji Pozarządowych).
7. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń:
Ważne będą Zgłoszenia nadesłane lub złożone w siedzibie Organizatora w terminie
wskazanym w ust. 6 lit. a. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia z Konkursu
w każdym momencie jego trwania, opisów nieprawdziwych, bądź takich które nie zostaną
pozytywnie przez Organizatorów zweryfikowane. W szczególności Organizatorzy mają
prawo odmówić przyjęcia do Konkursu Zgłoszenia lub usunąć je z Konkursu w sytuacji,
w której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje, prawa osób
trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem.
8. Wyłonienie finalistów następuje w drodze decyzji Burmistrza Gminy Rawicz po
zaopiniowaniu zgłoszeń przez powołaną Kapitułę. Kapitułę - nie mniej niż 6 osób - powołuje
Burmistrz Gminy Rawicz.
§4
NAGRODY
1. Laureaci konkursu otrzymają z rąk Burmistrza Gminy Rawicz lub jego przedstawiciela
statuetkę oraz prawo do posługiwania się tytułem „RAWICKI LIDER NGO 2017”/ „RAWICKI
HONOROWY LIDER NGO”/ „RAWICKI HONOROWY LIDER NGO 2017”/ „BIZNES SPOŁECZNIE
ODPOWIEDZIALNY".
2. Nagrody mają charakter honorowy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień oraz
do niewyłonienia Laureatów w danej kategorii.
4. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora oraz zostaną
podane do informacji publicznej.
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Gmina Rawicz
z siedzibą w Rawiczu (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz).
2. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator Konkursu nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania. Ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych
w przypadkach wskazanych przez prawo.
§6
NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU
1. W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego zasad określonych w Regulaminie,
Zgłaszający może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Konkursie. W przypadku
laureata wykluczenie z dalszego Uczestnictwa w Konkursie oznaczać będzie również
pozbawienie prawa do statuetki.
2. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie i pozbawienie prawa do statuetki ma miejsce
w szczególności w przypadku ujawnienia, że Zgłaszający albo Laureat nie spełnia warunków

określonych w §2 Regulaminu.
§7
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU
1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Organizatora.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Złożenie Formularza jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Konkursu.
2. Materiały zgromadzone w ramach Konkursu stanowią własność Organizatora i nie
przewiduje się ich zwrotu.
3. Organizator może wykorzystać uzyskane podczas Konkursu materiały do działań
informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu lub
odstąpienia od realizacji Konkursu bez podania przyczyn.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych, bądź innych nieprawdziwych informacji
zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych.

