
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2014
Burmistrza Biskupca z 13.01.2014 r.

Regulamin nominacji „SUKCESY " 

- spotkania władz Biskupca 

z wyróżniającymi się Mieszkańcami Miasta i Gminy Biskupiec.

§ 1

ORGANIZATOR: Urz ąd Miejski w Biskupcu.

§ 2

CELE SPOTKANIA:
1. Impreza ma na celu wyrazić  uznanie dla Mieszkańców Miasta i  Gminy,  którzy w sposób 

szczególny reprezentują nasze środowisko:
• zdobywając  I  miejsce  w  skali  województwa  (z  uwzględnieniem  §  5  pkt.  4)  tj.  

w mistrzostwach województwa w sporcie, laureaci konkursów przedmiotowych, uzyskujący 
zwolnienia z egzaminów zewnętrznych oraz zdobywcy I miejsca w zawodach o zasięgu 
makroregionalnym, stypendyści; 

• zdobywając  I,  II  lub  III  miejsce  w  skali  kraju,  laureaci  konkursów  przedmiotowych 
(uzyskanie zwolnienia z egzaminów zewnętrznych);

• zdobywając wyróżnienie na arenie międzynarodowej,
• a także przyczyniają  się  do zdobycia sukcesu, w dziedzinie nauki,  kultury,  czy sportu  

w przypadku gdy podopieczni uzyskali nominacje „Sukcesy” w ciągu trzech ostatnich lat 
poprzedzających zgłoszenie.
2. Wyróżniane są również osoby, które w szczególny sposób poprzez swoje działania 
mają  wpływ  
na  rozwój  społeczno-gospodarczy,  pozytywny  wizerunek  i  promocję  miasta  i  gminy 
Biskupiec. Organizatorzy imprez cyklicznych mogą być zgłaszani do nominacji co trzy lata.

§ 3

TERMIN:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem  31 stycznia 2014 roku.
2. Zgłoszenia,  do  których  załączone  powinny  być  kopie  dyplomów,  certyfikatów  lub  innych 

dokumentów  potwierdzających  osiągnięcie,  należy  nadsyłać  w  zamkniętych  kopertach  
z dopiskiem „Sukcesy 2013” na adres: Urząd Miejski; 11-300 Biskupiec, Al Niepodległości 2, 
lub składać w  Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. 10).  Wymagane jest także przesłanie 
zgłoszeń w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl.

3. Zaproszenie na spotkanie zainteresowani otrzymają na początku marca 2014 roku.



§ 4

UCZESTNICY:
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 przyczyniając się do sukcesu, 
bądź działając w sferze zadań określonych regulaminem.

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

§ 5

KRYTERIA OCENY:
1. Organizator powoła kapitułę, która dokona kwalifikacji do nominacji. Przy kwalifikacji kapituła 

zwracać  będzie  uwagę,  czy na pewno wskazane osiągnięcia  spełniają  założenia  niniejszego 
Regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem rangi imprezy i ilości nominowanych.

2. Kapituła dokona przeglądu wszystkich zgłoszeń, które wpłyną w terminie.
3. W przypadkach uzasadnionych kapituła może poprosić o kopie dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie.
4. Organizator  zastrzega  sobie,  że  będzie  brał  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pod  uwagę 

wcześniejsze eliminacje, których wynikiem był udział w imprezie wojewódzkiej (głównie dotyczy 
to sportu). Za imprezę wojewódzką uważa się zawody, w których udział biorą przedstawiciele 
powyżej 6 gmin.

§ 6
DODATKOWE WYRÓ ŻNIENIA:

Kapituła ma prawo wyróżnić specjalną  statuetką (statuetkami) pod hasłem „Sukces Roku" oraz 
„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. Wyłącznie Kapituła może spośród zgłoszonych do danej edycji „Sukcesów” nominacji 
wyróżnić specjalną statuetką (statuetkami) wybraną osobę (osoby). 

§ 7
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:

1. W przypadku, kiedy osiągnięcie jest wynikiem pracy drużyny, czy też  zespołu, wyznaczony 
powinien zostać reprezentant, który w imieniu grupy na imprezie odbierze wyróżnienie.

2. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu we własnym zakresie.
3. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji rozstrzygających.
5. Wszelkich  informacji  udziela  specjalista  ds.  promocji  i  informacji  kulturalno-turystycznej  

Iwona Janczara-Bloch (Informacja Turystyczna w Biskupcu, Plac Wolności 5C; tel. 89 715 47 42; 
e-mail: promocja@biskupiec.pl).


