Załącznik do Zarządzenia Nr 182/2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 listopada 2016 roku

Regulamin konkursu na Inicjatywę Pozarządową 2016

§1
Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki, zwane dalej
Organizatorem.
2.

Celem

konkursu

jest

wytypowanie

trzech

nowodworskich

inicjatyw

pozarządowych 2016 roku oraz promocja działalności nowodworskich organizacji
pozarządowych wśród mieszkańców.

§2
Zgłaszanie inicjatyw do konkursu
1. Inicjatywę do konkursu może zgłosić organizacja pozarządowa.
2. Warunkiem zgłoszenia danej inicjatywy do konkursu jest poprawne wypełnienie
Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy, które:
a) były realizowane w 2016 roku,
b) były realizowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej organizacjami,
c) były organizowane na rzecz miasta Nowy Dwór Mazowiecki i jego mieszkańców.
4. Jedna organizacja może zgłosić jedną inicjatywę.
5. Poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w terminie do 6 grudnia br. do godz. 16.00.
Istnieje możliwość zgłoszenia inicjatywy do konkursu także za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: mariusz.ziolkowski@nowydwormaz.pl.

§3
Wstępna ocena inicjatyw zgłoszonych do konkursu
1. Inicjatywy będą oceniane w trzech kategoriach:
a)

Wyróżnienie

Mieszkańców

(głosowanie

za

pośrednictwem

systemu

internetowego dostępnego na stronie www.inicjatywa.nowydwormaz.pl w dniach
od 9 grudnia od godz. 12.00 do 15 grudnia 2016 roku do godz. 12.00). Prawo do
głosowania mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia
i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim, zwane dalej Głosującymi.
Głosujący zobowiązani są do oddania głosu osobiście. Opis procedury głosowania
na Inicjatywę Pozarządową 2016 – wyróżnienie mieszkańców stanowi załącznik
nr 2

do

niniejszego

równoznaczne

z

Regulaminu.

wyrażeniem

zgody

Wypełnienie
na

karty

przetwarzanie

zgłoszenia
danych

będzie

osobowych

zgłaszającego w postaci imienia i nazwiska do celów niniejszego konkursu.
Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych powoduje bezskuteczne
zgłoszenie. W przypadku wystąpienia awarii systemu do głosowania informacja o
awarii podanie zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, a głosowanie zostanie przerwane. Powodem przerwania
głosowania mogą być również inne, niezależne od Organizatora czynniki.
b) Wyróżnienie Dziennikarzy (głosowanie przedstawicieli nowodworskich mediów,
każda redakcja która wyrazi chęć udziału w plebiscycie, oddaje głosy na trzy
inicjatywy, przydzielając im kolejno po 1, 2 lub 3 punkty. Inicjatywa, która zbierze
najwięcej głosów dziennikarzy, zdobędzie Wyróżnienie Dziennikarzy).
c)

Wyróżnienie

Burmistrza

Miasta

(inicjatywy

opiniuje

Wydział

Edukacji

i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, wyboru
dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki).
2. Podczas oceny inicjatyw będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) oryginalność projektu, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań,
b) użyteczność społeczna inicjatywy,
c) efektywność wykorzystania dostępnych środków,
d) aktywizacja społeczna do projektu i poprzez projekt, w tym np. liczba
wolontariuszy

uczestniczących

w

organizacji

projektu,

liczba

osób,

które

zaangażowały się w przebieg inicjatywy, oddźwięk społeczny,
e) zakres i trwałość zmiany zachowań i świadomości społecznej, będących
rezultatami realizacji inicjatywy,

f) współpraca z partnerami, wykorzystanie ich potencjału w realizacji inicjatywy.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Wigilii
Miejskiej w grudniu bieżącego roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§4
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie informacje związane z konkursem dostępne są na stronie
internetowej

www.nowydwormaz.pl/ngo

(zakładka

„Inicjatywa

Pozarządowa

2016”) oraz pod numerem telefonu 22 51 22 161.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji, opartych na zgłoszeniach inicjatyw do konkursu.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszego Regulaminu lub
odstąpienia od realizacji konkursu bez podania przyczyn.

Z up. BURMISTRZA
/-/ Jacek Gereluk
Sekretarz

