
Regulamin  

Konkursu „Jeleniogórzanin bez barier” 

Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier”, (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych (zwanej dalej Radą), która jest jednocześnie Komisją konkursową.  
 

Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące 
niepełnosprawności, osób które mogą być wzorem postępowania dla innych. 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone niepełnosprawne osoby pełnoletnie (zwane dalej 

 Kandydatem), zamieszkałe w Jeleniej Górze, które swoją postawą społeczną lub zawodową 
mogą dawać przykład innym, nie tylko niepełnosprawnym osobom. 

2. Zgłaszającym Kandydata może być każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja    nie 
posiadająca osobowości prawnej. 

 
§ 2. 

1. Konkurs organizowany jest raz w roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez    
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.  

2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie honorowego tytułu „Jeleniogórzanin bez            
barier”, odbywać się będzie podczas organizowanych corocznie uroczystości z okazji 
Światowego Dnia Inwalidy, w miesiącu grudniu.  

 
Zgłoszenia do konkursu 

 
§ 3. 

1. Zgłaszający może zgłosić jednego Kandydata w formie: 
a) pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Dialogu Społecznego, Plac 

Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem Konkurs „Jeleniogórzanin bez barier”, 
b) w wersji elektronicznej na adres  niepełnosprawni@jeleniagora.pl 

2. Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
Regulaminu, zawierającym: 
a) dane Kandydata, w tym: 

- imię i nazwisko; 
- adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy; 

b) dane zgłaszającego, w tym: 
- imię i nazwisko lub nazwę organizacji; 
- adres i telefon kontaktowy; 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dot. osób fizycznych) 

c) uzasadnienie kandydatury; 
d) zgodę kandydata na: 

- przetwarzanie danych osobowych; 
- udział w konkursie; 
- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z konkursem. 

3. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny być uzupełnione o oświadczenie,       
o którym mowa wyżej.   

4. Zgłoszenia Kandydatów do Konkursu można nadsyłać od 16 września do 31 października  
każdego roku. 



Komisja konkursowa 
 

§ 4.  
1.  Nagroda przyznawana jest przez Komisję Konkursową. 
2.  Komisję konkursową stanowi Rada. 
3. Członek Komisji Konkursowej będący jednocześnie Zgłaszającym Kandydata zostaje 

wyłączony z oceny danej kandydatury. 
 

Przyznawanie nagrody 
 

§ 5.  
1. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Komisji 

Konkursowej. 
2.  Komisja Konkursowa dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym.  
3. Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej składu.  
4. Komisja spośród Kandydatów wybiera laureata Konkursu. Komisja może przyznać 

wyróżnienie specjalne. 
5.  W przypadku różnicy zdań, co do wyboru laureata, odbywa się głosowanie. 
 

                               § 6. 
1.  Nagrodę główną w Konkursie stanowi honorowy tytuł „Jeleniogórzanin bez barier”, 

statuetka oraz nagroda rzeczowa. 
2. Wyróżnienie specjalne uhonorowane będzie dyplomem gratulacyjnym.  

 
§ 7. 

1.  Termin ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród zostanie podany do publicznej  
wiadomości.  

2.  Nagrodzeni o terminie wręczenia nagród będą powiadomieni osobiście.  
3.  Powiadomienia dokona Przewodniczący Rady. 

 
Informacje dodatkowe 

 
§ 8. 

1.  Regulamin konkursu będzie dostępny w Wydziale Dialogu Społecznego Urzędu Miasta  
w Jeleniej Górze oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry w zakładce 
Sprawy Społeczne, Zdrowie i polityka społeczna, Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

2.  Wyłączna odpowiedzialność za treść nadesłanych zgłoszeń ponoszą Zgłaszający. 
3.  Deklarując udział w Konkursie kandydat jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia 

niniejszego Regulaminu. 
4.  Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Jelenia Góra 

Wydziale Dialogu Społecznego, 58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, pok. 1  
tel. 75/75-46-174.  


