
Regulamin przyznawania Dorocznej Nagrody 

 „Złote Bobry”

I. Cel Konkursu:

Nagroda „Złote Bobry” jest honorowym wyróżnieniem osób prawnych bądź fizycznych, 

które swoim działaniem przyczyniają się do rozwoju i promocji Gminy Bobrowniki. 

II. Zasady ogólne:

1. Patronat nad przyznawaniem Nagród w formie statuetki wykonanej z brązu, 

przedstawiającej trzy bobry na marmurowym cokole (odniesienie do herbu Gminy) zwanej 

dalej statuetką pełni:

- WÓJT GMINY BOBROWNIKI

zaś sprawy organizacyjne związane z wykonaniem statuetek, przygotowaniem uroczystej 

Gali ich wręczenia, obsługę kancelaryjno – biurową zapewnia:

- GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH

2. Statuetki przyznawane są raz w roku, podczas uroczystej wieczornicy organizowanej 

     z okazji Święta Niepodległości.

3. Statuetki “ZŁOTE BOBRY” przyznaje Kapituła w następujących kategoriach:

a. W kategorii Pro Publico Bono – oceniane będą osoby podejmujące działania na 

rzecz dobra społeczności lokalnej,  działające w sferze pozarządowej, promujące          

i rozwijające działalność przyczyniającą się do rozwoju i promocji Gminy Bobrowniki ze

szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym.

b. W kategorii Lider gospodarczy – nagroda dotyczy osób prowadzących działalność

gospodarczą, charakteryzujących się dbałością o jakość oferowanych wyrobów bądź 

usług, działających na rzecz integracji środowiska lokalnego, dbający o pozytywny 

wpływ na tworzenie przyjaznego wizerunku Gminy Bobrowniki oraz inwestujący            

w rozwój i promocję firmy na terenie Gminy.

4. Kapitułę przyznającą nagrody – statuetki „Złote Bobry” tworzą:

 WÓJT GMINY BOBROWNIKI

 SEKRETARZ GMINY BOBROWNIKI

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BOBROWNIKI

 DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNYCH RADY GMINY 

BOBROWNIKI



 SOŁTYSI SOŁECTW GMINY BOBROWNIKI.

5. Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Wójt Gminy Bobrowniki, a w razie jego

    nieobecności osoba przez Wójta wyznaczona.

III. Zasady i tryb przyznawania Nagrody

1. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody przyjmuje Gminne Centrum Kultury i 

Sportu w Bobrownikach do dnia 10 października 2019 roku.

2. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mogą dokonywać osoby fizyczne 

zamieszkujące na terenie gminy Bobrowniki oraz osoby prawne posiadające 

siedzibę, na terenie gminy Bobrowniki, stosując  formularz zgłoszenia, 

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

- imię i nazwisko kandydata

- kategorię w której  kandydat jest nominowany

- pisemną zgodę kandydata

- uzasadnienie kandydatury

- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia.

4. Kapituła przyjmuje decyzję w obecności co najmniej połowy jej członków.

5. W każdej kategorii nagrodzone mogą zostać dwie osoby.

6. Decyzję co do wyboru nagrodzonych Kapituła przyjmuje drogą konsensusu.  

W przypadku braku zgodności wśród członków Kapituły, Przewodniczący 

zarządza głosowanie jawne, poprzez podniesienie ręki.                                   

Statuetki przyznane zostają osobom, które w danej kategorii uzyskały 

największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów 

uzyska jednakową ilość głosów decyzję o wyborze jednego z nich podejmuje

Przewodniczący Kapituły Konkursu.

7. Postanowienia kapituły są nieodwołalne.



Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Dorocznej Nagrody „Złote Bobry”

FORMULARZ     ZGŁOSZENIA DO NAGRODY „ZŁOTE BOBRY”

1. Imię i Nazwisko kandydata ......................................................................................

2. Kategoria, w której kandydat jest nominowany .......................................................

3. Uzasadnienie wniosku typowanego do Nagrody „Złote Bobry”                                    

(krótki przebieg działalności na rzecz rozwoju i promocji Gminy Bobrowniki).            

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

4. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy/Wnioskodawców (proszę o podanie numeru 

telefonu kontaktowego) ...........................................................................................

…...................................................................................................................................

5. Podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców ................................................................

…...................................................................................................................................

6. Wyrażenie zgody i podpis kandydata ......................................................................

     …....................................................................................................................................


