Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza 2020

§1
Organizatorem Konkursu o Nagrodę Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza (zwanym dalej
Konkursem) jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.
Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Celem Konkursu jest wyróżnienie Osoby lub Instytucji, która odznacza się wrażliwością społeczną i
zaangażowaniem w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Nagroda w Konkursie jest adresowana
do ludzi o dobrych sercach niosących wsparcie amatorsko i wolontarystycznie, jak i do
profesjonalistów służących pomocą potrzebującym.
Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród, na zasadach określonych w
Regulaminie, osobom lub podmiotom (firma, instytucja), które do czasu rozpoczęcia Konkursu
znacząco wyróżniły się w jednej z kategorii konkursowych.
Postępowanie konkursowe przeprowadza Biuro Konkursu oraz Kapituła Konkursu.
Informacje dotyczące Konkursu są udostępniane przez Biuro Konkursu pod adresem
http://bezdomnosc.org.pl
§2
Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach:
Osoba Prywatna – nominowana z imienia i nazwiska wraz z krótkim uzasadnieniem jej działalności;
Firma bądź Instytucja – działająca, jako podmiot z sektora prywatnego, organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych, samorządowych, państwowych lub innych, które zasługują na zgłoszenie
nadesłane wraz z krótkim uzasadnieniem ich działalności. Zgodnie z Regulaminem w Konkursie mogą
wziąć udział także instytucje zajmujące się zawodowo pomocą społeczną, jak i te niezwiązane z
pomaganiem, ale zaangażowane w działania na zasadach charytatywnych.
Kapituła Konkursu ma prawo dodatkowo przyznać wyróżnienia w Konkursie.
§3
Patroni medialni Konkursu mają prawo przyznać nagrodę specjalną „POMAGACZ przyznany przez
MEDIA". Jest on przyznawany Osobie lub Przedsiębiorstwu, które zostanie wyłonione spośród
wszystkich zgłoszonych firm w trybie określonym przez media patronackie oraz współpracujące z
organizatorem Konkursu.

§4
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W Konkursie mogą uczestniczyć:
Przedsiębiorstwa i Instytucje działające, jako podmiot z sektora prywatnego, organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych, samorządowych, państwowych lub innych - w kategorii Firma
bądź Instytucja;
Osoby niosące wsparcie amatorsko i wolontarystycznie, wyróżniające się zaangażowaniem w działania
społeczne na terenie województwa pomorskiego.
Udział w Konkursie można zgłaszać bezpośrednio lub pośrednio przez osoby fizyczne oraz organizacje i
instytucje otoczenia biznesu.
Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza o Konkursie opublikowanym na
stronie http://bezdomnosc.org.pl
Termin składania zgłoszeń upływa 22 grudnia 2020 roku.
§5
Kapituła Konkursu, w liczbie minimum 5 członków powoływana jest przez Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Przewodniczącego Kapituły Konkursowej wskazuje Prezes Zarządu
Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Kapituła Konkursowa:
dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń;
przedstawia Przewodniczącemu Kapituły Konkursu Finalistów w każdej z kategorii konkursowych,
którzy uzyskali największą liczbę punktów;
podejmuje decyzje większością głosów;
W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
Członkowie Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
Przedstawiciel rodziny śp. Romana Koturbasza;
Do udziału w obradach Kapituły mogą zostać zaproszeni Eksperci (nie więcej, niż trzech);
Przewodniczący Kapituły Konkursowej dokonuje wręczenia nagród podczas Gali Konkursu.
Biuro Konkursu jest prowadzone przez Sekretariat Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło
Gdańskie, który odpowiada za organizację Konkursu.
Biuro Konkursu podlega kierownictwu Sekretarza Kapituły Konkursowej;
dokonuje oceny formalnej zgłoszeń uczestnictwa;
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organizuje system przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa wskazanych w § 3,
publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu;
udziela informacji na temat Konkursu;
zapewnia administracyjną obsługę Konkursu;
organizuje, we współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Galę
Konkursu;
§6
Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
Kryteria oceny obu kategorii konkursowych zostaną określone dla danej kategorii konkursowej.
W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich
zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, z określeniem terminu na uzupełnienie lub
usunięcie braków lub pomyłek.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie wskazanym przez Biuro Konkursu
zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie.
Komisja Konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu braku
uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu w trybie określonym w ust. 3 i 4.
Ocenie merytorycznej podlegają dane stanowiące treść zgłoszenia uczestnictwa. Formularze
zgłoszenia uczestnictwa są przeznaczone dla każdej kategorii osobno.
Posiedzenia Kapituły Konkursowej są niejawne bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Kapituły
Konkursowej mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu.
Wybór Finalistów Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursowej, której decyzja jest wiążąca dla
Organizatora, Kapituły Konkursu oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega
zaskarżeniu.
Sprawozdania z prac Komisji Konkursowej wraz z uzasadnieniem wyboru laureatów sporządza
Sekretarz Komisji.
Członkowie Komisji Konkursowej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura Konkursu, a także
wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie
Konkursu zobowiązują się do zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach
Konkursu.
§7
Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę Nagrody Pomagacza Roku imienia Romana
Koturbasza.
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Uzasadnienia wyboru laureatów kategorii konkursowych będą umieszczone na stronie Konkursu.
Laureaci mają prawo używać logo i określenia: Laureat Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza
2020.
§8
Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza
która zostanie zorganizowana w terminie do 13 lutego 2021 r.
Termin i miejsce Gali są ogłaszane w imieniu Organizatora przez Biuro Konkursu do 11 stycznia 2021 r.
W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatorów, Organizator Konkursu zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu i formuły przeprowadzenia Gali, jak również do jej odwołania.
§9
Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 10
Informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu.
Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Konkurs o Nagrodę Pomagacza Roku imienia Romana Koturbasza ma charakter otwarty, a udział w nim
jest bezpłatny.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia
niezależnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zakresie przewidzianym
regulaminem.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2020 r.
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