Regulamin Konkursu „Wzorowa Gmina”
§1
Cel Konkursu
Podstawowym celem niekomercyjnego konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie
i wielotorowa promocja samorządów szczebla gminnego działających na terenie RP. Nagroda
i przyznany tytuł „Wzorowa Gmina” to podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku
całego szeregu osób: od samorządowców poprzez pracowników gminnych urzędów,
nauczycieli, lokalnych przedsiębiorców, wolontariuszy aż do mieszkańców - dzięki którym
niemal wszystkie gminy w Polsce zmieniły swoje oblicze, stając się miejscem bardziej
przyjaznym, bezpieczniejszym, czystszym i korzystniejszym dla inwestorów.
Tytuł „Wzorowa Gmina” to także symbol sukcesu poszczególnych samorządów RP,
który w wielu wypadkach był możliwy dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków
finansowych pochodzących z Unii Europejskie, lub innych Funduszy wspierających rozwój
samorządu, w tym środki centralne czy Fundusz Norweski lub Szwajcarski.

§2
Uczestnicy Konkursu
a) W konkursie „Wzorowa Gmina” uczestniczyć mogą wszystkie samorządy szczebla
gminnego funkcjonujące na terenie Polski (w tym gminy miejsko-wiejskie, miasta
oraz miasta na prawach powiatu). Według stanu na 1 stycznia 2020r. w Polsce istnieje
2477 gmin, w tym -1533 gmin wiejskich, - 644 gmin miejsko-wiejskich oraz 302
gmin miejskich (w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach
powiatu).
b) Wszyscy uczestnicy konkursu bez względu na wielkość, liczbę mieszkańców oraz
położenie gminy w danym regionie Polski, traktowani są przez Kapitułę jak
równorzędny partner Programu „Wzorowa Gmina” i podlegają ocenie na tych samych
zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
c) Konkurs realizowany jest raz do roku. O rozpoczęciu realizacji Konkursu decyduje
Organizator Konkursu.
d) Każdego roku nagrodzona może być jedna gmina z danego Regionu, zgodnie z
przynależnością terytorialną gmin do poszczególnych województw (Regionów)
Polski. Zgodnie z ustawą „o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa” z dnia 24 lipca 1998 roku - w Polsce funkcjonuje 16
województw.
e) O rozpoczęciu realizacji konkursu decyduje wspólnie z media patronami oraz
partnerami przedsięwzięcia – zgromadzenie „Forum Ekspertów” - Organizator
Konkursu.

§3
Zasady zgłoszenia do Konkursu
a) Gminą wytypowaną do uczestnictwa w konkursie – rekomendowaną do nagrody
„Wzorowa Gmina” może zostać każdy samorząd nominowany przez Forum
Ekspertów, które jest partnerem Projektu. Nominację mogą zgłosić także nadrzędne
władze wojewódzkie lub powiatowe z regionu w którym położona jest gmina.
b) Nominacja
do
uczestnictwa
w
konkursie
jest
niezobowiązująca
i stanowi jedynie podstawę dla Organizatora Konkursu do wszczęcia procedury
mającej na celu nagrodzenie wytypowanego samorządu.
c) Gminy mają prawo samodzielnie zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie „Wzorowa
Gmina”, kontaktując się z biurem Organizatora Konkursu.
d) Warunkiem niezbędnym do zarejestrowania gminy jako uczestnika konkursu
„Wzorowa Gmina” jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do biura Organizatora
Konkursu karty zgłoszeniowej podpisanej przez osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania zgłaszanego samorządu.
e) Przekazanie karty zgłoszeniowej może nastąpić
» osobiście – osobie uprawnionej przez Organizatora Konkursu,
» elektronicznie – przesyłając scan karty zgłoszeniowej, na adres e-mailowy
Organizatora Konkursu,
» faxem – wysłanym pod numer wskazany przez Organizatora Konkursu
» listem poleconym – wysłanym na adres biura Organizatora Konkursu.
f) Karta zgłoszeniowa do konkursu „Wzorowa Gmina” - jest dostępna na stronie
Konkursu – www.wzorowagmina.pl w zakładce REGULAMIN .
g) Termin zgłaszania samorządów do Konkursu „Wzorowa Gmina” każdorazowo ustala
organizator Konkursu i jest on podany w dolnej części Karty Zgłoszeniowej.

§4
Organizator Konkursu
Wyłącznym organizatorem konkursu „Wzorowa Gmina” jest przy współudziale
Forum Ekspertów jest „Wzorowi Polska- A. Świtoń Spółka Komandytowa” z siedzibą
w Kielcach przy ul. Bodzentyńskiej 10 lok. 206, e-mail:biuro@wzorowipolska.pl lub
wzorowipolska@wp.pl Tel/faks 41-341-52-82. Projekt realizowany jest przy
współpracy z Urzędami Marszałkowskimi, Urzędami Wojewódzkimi oraz Związkiem
Powiatów Polskich.

§5
Ocena uczestników Konkursu
a) Oceny i weryfikacji samorządów zgłoszonych do konkursu “Wzorowa Gmina”
dokonuje Forum Ekspertów stanowiące Kapitułę Konkursu - na podstawie materiałów
nadesłanych na adres organizatora Konkursu.
b) Forum Ekspertów stanowiące Kapitułę Konkursu „Wzorowa Gmina” obraduje
cyklicznie i powoływane jest przez Organizatora Konkursu we współpracy z
przedstawicielami mediów, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim
funkcjonującym na terenie poszczególnych Regionów oraz we współpracy ze
Związkiem Powiatów Polskich.
c) Skład Kapituły Konkursu uzupełniają osoby wskazane przez instytucje
współpracujące a także osoby wskazane przez Media-Patronów Konkursu.
d) Posiedzenie Kapituły jest niejawne a jej przebieg oraz wyniki głosowania
każdorazowo są protokołowane.
e) Forum Ekspertów – stanowiące Kapitułę Konkursu „Wzorowa Gmina” ma prawo do
wprowadzania zmian w kolejności ocen zgłoszonych gmin oraz trybie i zasadach
głosowania, które są każdorazowo omawiane na początku obrad Zgromadzenia.
f) Kapituła ma prawo wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie „Wzorowa Gmina”
samorządy, które pomimo prawidłowo przesłanego zgłoszenia, nie zasługują na
przyznanie nagrody (np. aresztowanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta, odwołanie
władz samorządowych, wprowadzenie zarządu komisarycznego czy publicznie
przedstawiane podejrzenia o popełnianiu przestępstwa przez gminnych urzędników).
W takich wypadkach decyzja Kapituły nie podlega odwołaniu i po zakończeniu
posiedzenia - wysyłana jest drogą elektroniczna (e-mail) lub na piśmie do siedziby
Gminy która została wykluczona z Konkursu.
g) Kapituła Konkursu ma prawo przyznania dodatkowej nagrody „Wzorowa Gmina”
samorządowi nie zgłoszonemu wcześniej do Konkursu, pod warunkiem
przedstawienia nominacji przez co najmniej jednego członka Forum Ekspertów oraz
przytoczeniu argumentów uzasadniających składany wniosek.
h) Kapituła Konkursu ma prawo do przyznania nagrody „Wzorowa Gmina” każdemu
samorządowi zgłoszonemu do Konkursu. W przypadku gdy liczba ta przekracza 16
(tyle jest województw w Polsce) członkowie Kapituły mogą przyznać tytuły w
dodatkowych kategoriach np. inwestycje, ochrona dziedzictwa narodowego oraz za
zorganizowanie wyjątkowej imprezy (koncertu, konferencji, sympozjum itp.) o
znaczeniu międzynarodowym.
i) Samorządy, które przygotowały materiały i poddały się ocenie Kapituły bez względu
na wynik głosowania Kapituły Konkursu zatrzymują status nominowanego do
Nagrody „Wzorowa Gmina”.

j) Wyniki obrad Kapituły Konkursu przesyłane są nagrodzonym samorządom wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem w formacie PDF za pośrednictwem poczty
elektronicznej

§6
Kategorie oceniane przez Kapitułę
a) Bezpieczeństwo - Tytuł przyznany m. in. za:

b)

c)

» przebudowę i modernizację dróg i ulic, w tym budowę skrzyżowań z ruchem
okrężnym, ustawianie progów zwalniających.
» budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych
» budowę ścieżek rowerowych oraz nowych ciągów pieszych wzdłuż ruchliwych
arterii komunikacyjnych
» przebudowę i oznakowanie ciągów pieszych oraz dróg i ulic krzyżujących się
z torowiskami
» funkcjonowanie Straży Gminnej (Straży Miejskiej)
» współpracę samorządu ze służbami Policji i Straży Pożarnej (np. zakup
samochodów, doposażenie komisariatów i strażnic, współfinansowanie dodatkowych
patroli policyjnych)
» akcje promujące bezpieczeństwo na terenie gmin i miast w tym współpraca policji
i straży pożarnej z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami.
Edukacja - Tytuł przyznany m. in. za:
» poziom nauczania oraz wykształcenia dzieci i młodzieży (m.in. uczestnictwo
uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki egzaminów i kontroli kuratorium)
» aktywność uczniów w działaniach koordynowanych przez szkoły (wolontariat,
grupy teatralne i kabaretowe, akcje krzewiące kulturę fizyczną, udział
w uroczystościach patriotycznych itp.)
» autorskie programy nauczania wspierające i zachęcające uczniów do nauki,
opracowane przez nauczycieli z ocenianej gminy
» wymiana zagraniczna uczniów (w tym udział w realizowanych programach
edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską)
» współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
mającymi wpływ na wychowanie uczniów
Ekologia - Tytuł przyznany m. in. za:
» inwestycje proekologiczne w gminie (budowa oczyszczalni ścieków, budowa
urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery w tym fotowoltaika,
budowa nowoczesnych zakładów utylizujących odpady w tym wysypisk śmieci )
» akcje i działania na rzecz redukcji emisji co2 do atmosfery (wymiana pieców,
zakaz używania kominków itp.)
» budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
» czystość wód gruntowych oraz rzek i jezior na terenie gminy

» zagospodarowanie naturalnych zbiorników wodnych, budowa zbiorników
retencyjnych
» zagospodarowanie nieużytków ( zalesianie)
» akcje promocyjne wspierające ekologię

d) Gospodarka - Tytuł przyznany m. in. za:
» wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej sprzyjającej przedsiębiorcom

e)

f)

g)

h)

(drogi, mosty, szlaki kolejowe)
» wspieranie rozwoju sieci elektrycznych i teleinformatycznych dla przedsiębiorców
» tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów (w tym przygotowanie
lokalizacji pod inwestycje przemysłowe na terenach gminy, uzbrajanie terenu)
» współpraca z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie gminy
» organizacja i wspieranie akcji promujących gospodarcze osiągnięcia
przedsiębiorców z terenu gminy w tym festyny i konkursy dla mieszkańców, nagrody
dla przedsiębiorców oraz wyszczególnianie nazwy gminy na wyrobach
produkowanych przez przedsiębiorców.
Infrastruktura Komunalna i Transport Publiczny Tytuł przyznany za:
» inwestycje i rozwój parków wypoczynkowych, w tym budowa letnich siłowni,
placów zabaw, budynków użyteczności publicznej itp.
» budowa i modernizacja mieszkalnych budynków komunalnych
» organizacja transportu publicznego, w tym inwestycje związane z zakupem
nowego taboru komunikacyjnego oraz budowa i modernizacja tras transportowych,
przystanków, dworców, przystani żeglarskich oraz peronów szynowych
» Organizacja akcji zachęcających do wypoczywania na obiektach komunalnych
oraz podróżowania środkami transportu publicznego.
Kultura – W zakres tej dziedziny życia wchodzi m. in:
» budowa i modernizacja placówek kulturalnych na terenie gmin
» organizacja imprez kulturalnych i koncertów w tym imprez o zasięgu regionalnym
i ponadregionalnym
» wspieranie sztuki ludowej (zespoły folklorystyczne i śpiewacze, rzeźbiarze,
malarze i inni twórcy ludowi)
» organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zajęcia pozaszkolne)
» ochronę dóbr dziedzictwa i zabytków na terenach gminy
Oświata - Tytuł przyznany m. in. za:
» inwestycje oświatowe w gminie, w tym termomodernizacja szkół, budowa
przedszkoli i żłobków
» organizację dojazdu dzieci do szkół na terenie działania jednostek samorządu
terytorialnego
» zakupy i wykorzystywanie nowoczesnych środków edukacyjnych dla pracowni
przedmiotowych ( rzutniki audiowizualne, tablice multimedialne, ruchome pomoce
naukowe, laboratoria)
» budowę obiektów wspierających oświatę (obserwatoria astronomiczne, ogródki
geologiczne i botaniczne, ścieżki edukacyjne, akwaria, mini zoo itp.)
Przedsiębiorczość - Tytuł przyznany m. in. za:

i)

j)

k)

» tworzenie i realizację projektów wykorzystujących środki finansowe pochodzące
z funduszy unijnych
» pozyskanie dofinansowania ze środków centralnych (w tym PROW, WFOŚ
Totalizator Sportowy, Ministerstwo Infrastruktury i inne) na realizację zadań
i inwestycji w gminie
» wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy
» wspieranie działań i programów podnoszących kwalifikacje mieszkańców gminy
» poszukiwanie inwestorów poprzez działania promocyjne w tym konferencje,
zjazdy, wycieczki, rozmowy bezpośrednie, strony internetowe itp.
» promocję gminy – foldery, filmy, udział w targach, eventy dla dziennikarzy itp.
Służba Zdrowia i Opieka Społeczna - Tytuł przyznany m. in. za:
» budowę i modernizację obiektów służby zdrowia
»organizacja służby zdrowia w gminach, w tym przekształcenia własnościowe na
korzyść pacjentów
» prowadzenie i finansowanie profilaktyki zdrowotnej (m.in. badania
stomatologiczne w szkołach, wspieranie rozwoju gabinetów stomatologicznych
w tych placówkach, badania postawy ciała, zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
wspieranie akcji: „białe niedziele”, mammobusy w gminie, itp.)
» organizacja transportu medycznego
» projekty zwiększające dostęp pacjentów do opieki specjalistycznej
» organizację opieki społecznej w gminie
» nowatorskie projekty wspierające mieszkańców korzystających z pomocy
społecznej
» budowę i modernizację placówek opieki społecznej dla osób potrzebujących
» organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
» pomoc materialną w wyprawkach szkolnych i wyżywieniu rodzin wielodzietnych
oraz rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
Sport - Tytuł przyznany m. in. za:
» budowę i modernizację obiektów poszerzających bazę sportową na terenie gminy
(stadiony, hale sportowe, baseny, boiska, korty, trasy i tory rowerowe, motcrosowe,
ścieżki zdrowia itp.)
» osiągnięcia klubów i stowarzyszeń sportowych wspieranych przez gminy
» rozwój sportu w szkołach, w tym rywalizacja z innymi szkołami na terenie gminy,
województwa i Polski
» wspieranie lokalnych rozgrywek i turniejów amatorskich organizowanych przez
mieszkańców
» tworzenie UKS-ów, prowadzenie SKS-ów, młodzieżowych klubów
lekkoatletycznych i dziewczęcych zespołów w różnych dyscyplinach sportu
» organizację turniejów i zawodów promujących sport na terenach działania
jednostek samorządu terytorialnego (w tym wyścigi kolarskie masters, czy imprezy
dla sportu zawodowego, regaty, mecze pokazowe itp.)
Turystyka - W zakres tej dziedziny życia wchodzi m. in:
» promocja turystyczna gminy (foldery, filmy reklamowe, oznaczenia przy drogach
udział w imprezach targowych itp.)
» utrzymywanie i tworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy

l)

» wspieranie finansowe i eksponowanie atrakcji turystycznych na terenie gminy (np.
konserwacja i zabezpieczanie przed wandalami jaskiń, starych mostów, pomników
przyrody, obiektów zabytkowych
» tworzenie bazy noclegowej dla turystów (pola namiotowe, kempingi, domki
letniskowe, schroniska młodzieżowe)
» inwestycje w poprawę atrakcyjności turystycznej gminy ( m.in. przygotowywanie
plaży, pomostów letniskowych, stoków narciarskich, punktów widokowych, i in.)
» wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych (promocja, dotacje,
eksponowanie na stronach oferty oraz serwowanych swojskich potraw i inne.)
Współpraca Zagraniczna - Tytuł przyznany m. in. za:
» współpracę szkół i innych placówek oświatowych oraz kulturalnych
(m.in. w zakresie wymiany uczniów, nauczycieli)
» organizację misji gospodarczych, działania w zakresie współpracy podmiotów
gospodarczych
» organizację wspólnych konferencji dotyczących promocji przedsiębiorczości
i gospodarczych osiągnięć
» wzajemną promocję kultury i atrakcji turystycznych
» realizację międzynarodowych projektów inwestycyjnych, sportowych,
edukacyjnych czy kulturalnych

m) Wzorowy Samorządowiec
» Tytuł ten Kapituła przyzna w oparciu o analizę osiągnięć w różnych dziedzinach,
doceniając także wieloletni staż pracy w organach samorządowych oraz nowatorskie
podejście do wykonywanych obowiązków.

§7
Ogłoszenie wyników
a) Wyniki Konkursu „Wzorowa Gmina” podawane są do publicznej wiadomości po
oficjalnym wręczeniu nagród. Organizator dopuszcza jednak przekazanie
informacji o otrzymanym wyróżnieniu przez nagrodzony samorząd, po decyzji
Forum Ekspertów, stanowiącego Kapitułę Konkursu. Decyzja przesyłana jest
drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem.
b) Wręczenie nagród następuje podczas uroczystej „Gali Wzorowych”
organizowanej przez „Wzorowi Polska A. Świtoń Spółka Komandytowa”.
Organizator dopuszcza zorganizowanie „Gali Wzorowych” w formule on-line, w
przypadkach wyjątkowych, np. obostrzeń sanitarnych wprowadzonych przez
władze centralne. W takim wypadku Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie
samorządu, co zostanie utrwalone na nośnikach cyfrowych i uwzględnione w
relacji z Gali Wzorowych on-line.
c) Termin oraz miejsce uroczystej Gali (lub Gali on-line) ustala organizator w
porozumieniu z Forum Ekspertów stanowiącym Kapitułę Konkursu oraz w
porozumieniu z Patronami Honorowymi.

§8
Nagrody w Konkursie „Wzorowa Gmina”
a) Każdy z nagrodzonych samorządów gminnych otrzyma prawo do używania
nazwy „Wzorowa Gmina” oraz logotypów konkursu (Godła Promocyjnego)
„Wzorowa Gmina” na witaczach, tablicach informacyjnych, tablicach przed
budynkami gminnymi oraz folderach reklamowych i innych materiałach
promocyjnych wg załączonego wzoru. (§8 pkt. e ).
b) Logotypy (Godło Promocyjne) oraz nazwa „Wzorowa Gmina” są znakiem i
tytułem zastrzeżonym i podlegają ochronie prawnej.
c) Nagrodzony samorząd ma prawo używania także samego logotypu „Wzorowa
Gmina”, znajdującego się w wewnętrznej części tablicy informacyjnej (tzw.
„jajka”).
d) Tytuł „Wzorowa Gmina” nagrodzony samorząd może używać przez
kolejne 3 lata kalendarzowe. Wyjątek stanowi decyzja Organizatora Konkursu,
który ma prawo wystawić certyfikat ważny na inny okres.
e) Wzór logotypu (Godła Promocyjnego) „Wzorowa Gmina” wygląda następująco:

f) Potwierdzeniem przyznania tytułu „Wzorowa Gmina” jest otrzymanie przez
samorząd drogą elektroniczną decyzji Kapituły Konkursu, która jest efektem
obrad Forum Ekspertów, dokonującego oceny nadesłanych materiałów.
g) Nagrodzony samorząd podczas uroczystej Gali - otrzyma Certyfikat z tekstem
w trzech językach: (polskim, niemieckim i angielskim) potwierdzającym
przyznanie Tytułu „Wzorowa Gmina”, na którym podany będzie dokładny termin
ważności przyznanego tytułu.
h) Nagrodzony samorząd otrzyma także podczas uroczystej Gali specjalnie
odlewaną statuetkę „Zwycięzcy”, zaprojektowaną i wykonaną przez pracownię

i)

j)

k)

l)

rzeźbiarską Sławomira Micka z Kielc. Statuetka nie jest dostępna
w sprzedaży komercyjnej.
Nagrodzony samorząd otrzyma ponadto prawo do dystrybucji wyprodukowanego
przez Organizatora Konkursu filmu promocyjnego, prezentującego osiągnięcia
gminy. Film będzie wyświetlany m.in. podczas uroczystej Gali, na której
wręczane będą nagrody „Wzorowa Gmina”.
Nagrodzony samorząd przez okres ważności certyfikatu będzie prezentowany na
stronie www.wzorowagmina.pl. Prezentowane na niej będą informacje o gminie,
zdjęcia, filmy oraz szeroki opis realizowanych zadań. Opis będzie aktualizowany
na bieżąco.
Nagrodzony samorząd będzie miał także prawo do prezentacji w wydawanym
przez Europa Press Media kwartalniku „Życie Regionów”, w którym znajdą się
opisy wszystkich gmin uczestniczących w Projekcie „Wzorowa Gmina”.
Aktualności dot. nagrodzonego samorządu znajdą się także na stronie
www.zycie-regionow.pl
Nagrodzony samorząd ma prawo przedłużyć ważność przyznanego certyfikatu na
kolejne lata przedstawiając Organizatorowi Konkursu pisemny wniosek na
formularzu przekazanym przez Organizatora Konkursu.

§9
Koszty ponoszone przez uczestników Projektu
a) Nominacja i wskazanie przedsiębiorstwa lub samorządu do nagrody „Wzorowa
Gmina”. Ten etap jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Nominacja jest konsekwencją prac Forum Ekspertów, które na podstawie
informacji z Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich czy innych
organizacji z nimi współpracujących rekomenduje gminę, jako kandydata do
Tytułu „Wzorowa Gmina”. Przedstawiciel Organizatora Konkursu po
wcześniejszym umówieniu wizyty wręcza nominację, informuje o procedurze
otrzymania nagrody, przeprowadza wstępną weryfikację. W dobie pandemii –
czynności związane z przekazaniem nominacji realizowane są wyłącznie podczas
rozmów telefonicznych i przekazie on-line.
b) Zgłoszenie do konkursu „Wzorowa Gmina” czyli przesłanie przez samorząd
Karty zgłoszeniowej do Organizatora Konkursu - Ten etap jest bezpłatny i nie
wiąże się z żadnymi kosztami.
c) Ocena formalna samorządu jest trójstopniowa - Ten etap jest bezpłatny i nie wiąże
się z żadnymi kosztami.
Pierwszy etap oceny to opinia Organizatora Konkursu. Drugi etap oceny to
analiza przesłanej ankiety zgłoszeniowej, przygotowanej przez samorząd dla
potrzeb Kapituły Konkursu. Ankieta stanowi odrębny załącznik, nieujęty w
Regulaminie. Trzeci etap oceny to obrady Kapituły Konkursu „Wzorowa

Gmina”. Podczas obrad uwzględniane są opinie, informacje i uwagi z pierwszego
i drugiego etapu oceny oraz zdanie ekspertów. Posiedzenie Kapituły jest wiążące i
decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu tytułu „Wzorowa Gmina”. Za
przeprowadzenie posiedzenia odpowiada Organizator Konkursu. Ten etap jest
bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
d) Po przyznaniu tytułu przez Kapitułę Konkursu, uczestniczące w Konkursie
samorządy otrzymują od Organizatora Konkursu informację w formie
elektronicznej wraz z uzasadnieniem, w którym podane są atuty decydujące o
przyznaniu tytułu lub informacja szczegółowa o odmowie przyznania nagrody.
Ten etap jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
e) Po przesłaniu przez Organizatora Konkursu informacji o przyznaniu dla
samorządu nagrody „Wzorowa Gmina” Organizator Konkursu ma prawo
wystawić fakturę za usługi promocyjne, która opiewać będzie na kwotę 10 tys. zł.
Faktura powinna być opłacona przez Laureatów Konkursu w terminie 7 dni od
daty wystawienia (o ile strony nie ustalą inaczej).
f) Wymienione nakłady finansowe wskazane w §9 pkt. e są jedynym kosztem
ponoszonym przez Laureatów Konkursu „Wzorowa Gmina” , którzy po raz
pierwszy otrzymują nagrodę i tytuł „Wzorowa Gmina”.
g) Każdy z Laureatów Konkursu „Wzorowa Gmina” ma prawo do przedłużenia
ważności certyfikatu i prawa do posługiwania się logotypem (znakiem) o kolejny
rok, lub na okres dłuższy przesyłając do Organizatora Konkursu pisemny
wniosek. Po zaakceptowaniu wniosku przez Organizatora Konkursu Laureat
nagrody zobowiązany będzie do poniesienia kosztów finansowych związanych z
dalszą promocją na stronach Organizatora Konkursu w kwocie 3000 zł. Wniosek o
przedłużenie certyfikatu powinien być złożony najpóźniej do 23. grudnia roku, w
którym kończy się ważność certyfikatu. Brak takiego wniosku oznacza, że Laureat
Konkursu automatycznie wypowiada umowę na korzystanie ze znaku i tytułu
„Wzorowa Gmina, która kończy się z dniem ważności certyfikatu.
h) Organizator Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu, w tym
używania przez samorząd logotypu lub tytułu bez uprawnień (np. po upłynięciu
terminu ważności certyfikatu) będzie nakładał na takie podmioty z klucza opłatę
regulaminową za przedłużenie ważności certyfikatu, która jest opisana w §9 pkt. g.

§10
Postanowienia końcowe
a) Materiały dotyczące Konkursu – zebrane przez przedstawicieli Organizatora
Konkursu oraz nadesłane przez samorządy nie podlegają zwrotowi i mogą być
wykorzystane przez Organizatora Konkursu do celów promocyjnych.
b) Realizacja zawartych w karcie zgłoszeniowej zobowiązań dotyczących kampanii
reklamowo-promocyjnej w ramach Konkursu „Wzorowa Gmina”, rozpoczyna

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

się z chwilą przyznania przez Kapitułę Konkursu – które stanowi Forum
Ekspertów - Tytułu dla danego samorządu. (zgodnie z zapisami §9 pkt. e.
niniejszego Regulaminu).
Każdemu Laureatowi Konkursu „Wzorowa Gmina” przysługuje jednakowe
prawo skorzystania z usług reklamowo-promocyjnych proponowanych przez
Organizatora Konkursu, które są zapisane w karcie zgłoszeniowej.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie „Wzorowa Gmina” przez
samorząd, który wcześniej przekazał kartę zgłoszeniową – a tym samym zawarł
umowę na realizację kampanii reklamowo-promocyjnej – Organizator Konkursu
nakłada opłatę dodatkową, związaną z kosztami proceduralnymi w wysokości
30% kwoty wskazanej w karcie zgłoszeniowej.
Rezygnacja z udziału w Konkursie „Wzorowa Gmina” powinna zostać
przekazana do Organizatora Konkursu w formie pisemnej lub mailowej
i podpisana przez osoby decyzyjne najpóźniej na 7 dni przed Galą Wzorowych.
Rezygnacje telefoniczne nie będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu,
a umowa – Zgłoszenie do Konkursu „Wzorowa Gmina” (Karta Zgłoszeniowa)
przesłana wcześniej przez samorząd – traktowana będzie nadal jako aktualne
zobowiązanie prawne i finansowe.
Powyższe punkty Regulaminu (§10 pkt. d, e, f) nie dotyczą samorządów, których
zgłoszenie do Konkursu „Wzorowa Gmina” zostało ocenione przez Kapitułę
Konkursu, jednak tytuł „Wzorowa Gmina” nie został przez członków Kapituły
Konkursu przyznany. W takim wypadku Organizator Konkursu nie pobiera
żadnych opłat od samorządu poddanego ocenie.
Postanowienia końcowe opisane w §10 pkt. d, e, f nie dotyczą samorządów,
które po przyznaniu przez Kapitułę Konkursu tytułu „Wzorowa Gmina” prześlą
do Organizatora Konkursu informację o rezygnacji z udziału w Konkursie. W
takim wypadku (czyli po spełnieniu wymogów opisanych w §9 pkt. e, f, g) nie
ma możliwości rezygnacji z płatnej kampanii reklamowo-promocyjnej, opisanej
w karcie zgłoszeniowej. Oznacza to, że nagrodzone przedsiębiorstwo lub
samorząd, nawet w przypadku zgłoszenia na tym etapie rezygnacji z udziału w
Konkursie obciążone zostaje przez Organizatora Konkursu „Wzorowa Gmina”
pełnymi kosztami kampanii reklamowo-promocyjnej, zgodnie z zapisami
przedstawionymi w karcie zgłoszeniowej.
Nieobecność Laureata Konkursu lub jego przedstawiciela na Gali Wzorowych
nie wstrzymuje kampanii promocyjnej opisanej w Karcie Zgłoszeniowej. W
takim wypadku Laureat Konkursu ponosi pełne koszty Kampanii Promocyjnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Listopada 2020 r.

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim
i jest dostępny na stronie www.wzorowagmina.pl

