
         Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 
Burmistrza Biskupca z dnia 3 stycznia 2017 r. 

 

REGULAMIN nominacji „SUKCESY" - spotkania  

z wyróżniającymi się Mieszkańcami Miasta i Gminy Biskupiec. 

 

§1 

1. Organizatorem uroczystego spotkania z wyróżniającymi się Mieszkańcami Miasta                    
i Gminy Biskupiec pn. „Sukcesy” jest Burmistrz Biskupca. 

§2 

1. Spotkanie ma na celu wyrazić uznanie dla Mieszkańców Miasta i Gminy, którzy w 
sposób szczególny reprezentują nasze środowisko w kategoriach: 
a/ nauka, 
b/ kultura, 
c/ promocja, 
d/ „krajobraz pełen możliwości”, 
 

2. Aby otrzymać nominację do „SUKCESÓW” należy spełnić poniższe warunki: 
a/ nauka – laureaci konkursów przedmiotowych co najmniej szczebla wojewódzkiego,  
które mogą skończyć się zwolnieniem z egzaminów zewnętrznych, laureaci konkursów 
przedmiotowych uzyskujący zwolnienie z egzaminów zewnętrznych, wyróżnienia i 
nagrody przyznane przez właściwego ministra, laureaci konkursów międzynarodowych; 

 
b/ kultura  – laureaci konkursów i przeglądów ogólnopolskich, zdobywcy miejsc I – III w 
konkursach i przeglądach ponadwojewódzkich (min. 3 województwa), zdobywcy  I 
miejsc w konkursach i przeglądach wojewódzkich (min. 3 powiaty), wyróżnienia i 
nagrody przyznane przez właściwego ministra, laureaci konkursów międzynarodowych; 

 
c/ promocja – osoby i instytucje, które w szczególny sposób poprzez swoje działania 
mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, pozytywny wizerunek i promocję miasta i 
gminy Biskupiec, z zastrzeżeniem, że organizatorzy imprez cyklicznych mogą być 
zgłaszani do nominacji co trzy lata; 
 
d/ „krajobraz pełen możliwości”-  osoby, które w szczególny sposób poprzez swoje 
działania mają wpływ na estetyczny wizerunek miasta i gminy Biskupiec oraz te, które 
poprzez swoje działania kształtują ład przestrzenno-architektoniczny wpisując się tym 
samym w hasło promocyjne gminy „Krajobraz pełen możliwości”. 
 

§3 

1. W każdej kategorii przyznawane są statuetki: brązowy sukces, srebrny sukces i złoty 
sukces. Pozostałe osoby nominowane otrzymują wyróżnienia: dyplom i nagrody 
rzeczowe. Statuetki i wyróżnienia wręczane są przez Burmistrza Biskupca lub inne 
upoważnione przez niego osoby podczas uroczystej gali. Kapituła zastrzega sobie prawo 



do niewręczenia określonej statuetki w poszczególnych kategoriach lub niewręczania 
nagród rzeczowych. 
 

2. Treść tabliczki widniejącej na statuetce będzie wykonywana wg. wzoru odpowiednio: 
Brązowy/Srebrny/Złoty Sukces  
w kategorii kultura/nauka/promocja/krajobraz pełen możliwości  
za (rodzaj osiągnięcia)  
data wydarzenia  
oraz inne elementy graficzne lub dopuszczone przez Kapitułę. 

 
§4 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 stycznia 2017 roku. 

2. Zgłoszenia, do których załączone powinny być kopie dyplomów, certyfikatów lub innych 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie, należy nadsyłać w zamkniętych kopertach                         
z dopiskiem „Sukcesy 2016” na adres: Urząd Miejski; 11-300 Biskupiec, Al Niepodległości 
2, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. 10). Dodatkowo wymagane jest 
przesłanie zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl.  

3. W odniesieniu do kategorii „Krajobraz pełen możliwości” niezbędne jest dołączenie do 
zgłoszenia fotografii przedstawiających zgłaszany obiekt i działanie/opis podjętego działania. 

4. Niepełne zgłoszenia, zawierające braki formalne lub dokonane w inny sposób niż wyżej 
opisany lub te, które wpłynęły po upływie wskazanego terminu Kapituła pozostawia bez 
rozpoznania. 

5. Zaproszenie na galę zainteresowani otrzymają na początku lutego 2017 roku. 

6. Lista wyróżnionych oraz zdobywców statuetek zostanie podana do publicznej wiadomości 
po gali Sukcesy. 

§ 5 

1. Do nominacji „SUKCESY" zgłoszeni mogą zostać tylko mieszkańcy miasta i gminy 
Biskupiec. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady, jeśli osoba zgłoszona, mimo iż nie jest 
mieszkańcem miasta i gminy Biskupiec, ale funkcjonuje na jej obszarze, znacząco 
przyczynia się do sukcesu, bądź działa w sferach określonych niniejszym regulaminem. 

2. Do nominacji „SUKCESY" zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać szkoły, 
stowarzyszenia, instytucje, rady sołeckie, organizacje społeczne, gospodarcze, sportowe, 
przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne. 

§6 

1. Organizator powoła kapitułę, która dokona kwalifikacji do nominacji. 

2. Kapituła dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń, które wpłyną w terminie. 

3. W przypadkach uzasadnionych kapituła może poprosić o dodatkowe kopie dokumentów 
potwierdzających osiągnięcie. 



§7 

1. Kapituła ma prawo wyróżnić specjalną statuetką (statuetkami) „Osobowość Roku” osobę 
(osoby), które wyjątkowo wyróżniają się swoimi działaniami, lub ich osiągnięcia mają 
szczególny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i promocję miasta i gminy Biskupiec. 
Wyróżnienia dokonuje się spośród zgłoszonych do danej edycji „Sukcesów”. 

§8 

1.W przypadku, kiedy osiągnięcie jest wynikiem pracy drużyny, czy też zespołu wyznaczony 

powinien zostać reprezentant, który w imieniu grupy odbierze wyróżnienie na gali. 

2. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie. 

3. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki  z zastrzeżeniem § 3 pkt. 1. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających. 

5. Wszelkich informacji udziela Kierownik Referatu Promocji Inwestycyjnej, Współpracy 

Zagranicznej oraz Jednostki Realizującej Projekt 1 Pani Magdalena Karpińska  (Urząd 

Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, pokój nr 42; tel. 89 715 01 20). 

6. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania. 

 

 

Burmistrz Biskupca 

/-/ Kamil Kozłowski  


