WÓJT GMINY IWKOWA
ogłasza konkurs
„CZŁOWIEK ROKU" i „FIRMA ROKU"
W następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.
5.

Przedsiębiorca (zatrudniający do 3 pracowników)
Przedsiębiorca (zatrudniający powyżej 3 pracowników)
Społecznik
Gospodarz
Ambasador Gminy Iwkowa
§ 1.
Cel konkursu

Celem konkursu jest prezentacja i promocja osób fizycznych oraz prawnych (firm) z terenu
Gminy Iwkowa, które w sposób istotny i ponadprzeciętny swoją pracą przyczyniły się
do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz rozsławienia imienia i autorytetu Gminy.

§ 2.
Warunki uczestnictwa
Z wnioskiem o przyznanie tytułu w poszczególnych kategoriach mogą występować:
-

Wójt Gminy Iwkowa,
Radni Gminy Iwkowa,
Przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne i społeczne działające na terenie Gminy
Iwkowa (Rady: Sołeckie, Rodziców, Pedagogiczne, Parafialne i inne),
Mieszkańcy Gminy Iwkowa.
§ 3.
Kategorie oraz kryteria oceny

1. Wyróżnienia nadawane będą w następujących kategoriach:
- Przedsiębiorca (zatrudniający do 3 pracowników),
- Przedsiębiorca (zatrudniający powyżej 3 pracowników),
- Społecznik (osoba, która swoją postawą i zaangażowaniem przyczyniła się do
rozwoju i promocji Gminy Iwkowa w zakresie: kultury, sportu, oświaty, zdrowia
i innej działalności społecznej),
- Gospodarz (osoba prowadząca gospodarstwo rolne, ogrodnicze lub
sadownicze),
- Ambasador Gminy Iwkowa (osoba mieszkająca poza Gminą Iwkowa, która
w sposób ponadprzeciętny przyczyniła się lub przyczynia do rozwoju i promocji
Gminy Iwkowa).
2. Karty zgłoszeniowe można pobierać z:
- dziennik podawczy Urzędu Gminy w Iwkowej
- na stronie internetowej www.iwkowa.pl

3. Kryteria oceny stanowić będą informacje zawarte w karcie konkursowej i inne dostępne
dane.
§ 4.
Skład Kapituły Konkursowej oraz przebieg konkursu
1. Wójt Gminy Iwkowa jako inicjator przedsięwzięcia corocznie zaprosi do składu
Kapituły Konkursowej reprezentantów - specjalistów stosownie do wyżej
wymienionych kategorii.
2. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego.
3. Konkurs przebiega jednoetapowo. Listę uhonorowanych osób i firm ustala w każdym
roku Kapituła Konkursowa.
4. Wręczenie wyróżnień następować będzie raz w roku podczas uroczystości gminnych.
Lista laureatów podawana będzie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy, w „Echu znad Beli" oraz na stronie internetowej www.iwkowa.pl.
5. Uhonorowani Laureaci Konkursu otrzymują dyplom uznania oraz statuetkę.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Laureatem konkursu można zostać raz na pięć lat w danej kategorii.
2. W konkursie ogłoszonym w danym roku oceniana będzie działalność z lat poprzednich.
3. Karty zgłoszeniowe należy doręczyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Iwkowej
do 10 września 2021 r.

