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Województwa Mazowieckiego z dnia
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56/15
Sejmiku
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tekst ujednolicony

REGULAMIN KONKURSU
NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwana dalej „Nagrodą”, ustanowiona jest na
podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.).

2.

Organizatorem Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zwanego w dalszej części
„Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie.

3.

Konkurs organizowany jest corocznie.

4.

Patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

5.

Ogłoszenie każdej kolejnej edycji konkursu oraz jego szczegółowe warunki, w tym: terminy naboru
wniosków, ilość i wysokość nagród następuje każdorazowo w drodze uchwały Zarządu Województwa
Mazowieckiego.
§ 2.
Cele konkursu

1.

Nagroda jest przyznawana za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony szeroko pojętej kultury, w tym kultury masowej oraz promocję
Województwa w tych dziedzinach.

2.

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych lub prawnych, a także innych podmiotów, które
mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w kraju i na świecie
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na podstawie oceny
całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. Poprzez szczególne zasługi należy
rozumieć w szczególności wszelkie działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe
kandydata.
§ 3.
Warunki uczestnictwa

1.

Do Konkursu mogą przystępować kandydaci, zgłoszeni na podstawie oceny całokształtu działalności
lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, będące osobami fizycznymi lub prawnymi, a także inne podmioty,

które mają szczególne zasługi w ramach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
jak również promocji Województwa Mazowieckiego w tych dziedzinach.
2.

Podmiotami

uprawnionymi

do

zgłaszania

kandydatów

są:

Komisje

Sejmiku

Województwa

Mazowieckiego, Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego,
stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno –
kulturalne i naukowe działające na terenie Województwa Mazowieckiego.
3.

W przypadku podmiotów zgłaszających kandydatów, dla ważności zgłoszenia konieczne jest, aby było
ono podpisane odpowiednio, w przypadku:
a)

Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego – przez Przewodniczącego Komisji Sejmiku
Województwa Mazowieckiego lub jego zastępcę;

b)

Samorząd Gminy – przez Wójta lub Burmistrza lub ich zastępców lub Przewodniczącego Rady
Gminy, lub jego zastępców;

c)

Samorząd Miasta – przez Prezydenta lub Burmistrza albo ich zastępców lub Przewodniczącego
Rady Miasta lub jego zastępców;

d)

Samorząd Powiatu – przez Starostę lub Przewodniczącego Rady Powiatu lub ich zastępców;

e)

stowarzyszeń, fundacji lub innych podmiotów, o których mowa w ust. 2. – przez osoby upoważnione
do reprezentacji (zgodnie z dokumentacją rejestrową podmiotu);

4.

Jeden podmiot zgłaszający może zgłosić więcej niż jednego kandydata w danej edycji konkursu.

5.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a)

podpisanie przez Kandydata zgody na uczestniczenie w Konkursie. W przypadku, gdy kandydatem
jest podmiot nie będący osobą fizyczną, zgodę na uczestniczenie w Konkursie podpisuje osoba
upoważniona do jego reprezentacji (zgodnie z dokumentacją rejestrową podmiotu);

b)

dodatkowo w przypadku, gdy kandydatem jest osoba fizyczna wymagane jest podpisanie zgody na
przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu stanowiącym
integralną część formularza zgłoszeniowego;

c)

w przypadku zarówno osób fizycznych jak i prawnych, bądź innych podmiotów wymagane jest
podpisanie przez Kandydata lub reprezentantów innych podmiotów oświadczenia o zapoznaniu
się z treścią niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
Konkursu. Oświadczenie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego.
§ 4.
Warunki zgłoszenia

1. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione na osobnym formularzu, według wzoru określonego dla
danej

edycji

Konkursu,

dostępnego

w

szczególności

na

stronie:

www.mazovia.pl

oraz

www.nagroda.mazovia.pl. Zgłoszenia wypełnione na innych formularzach nie będą rozpatrywane.
2. Formularz

powinien

być

wypełniony

czytelnie

i

zawierać

zwięzły

opis

zasług

kandydata

i charakterystykę jego osiągnięć będących podstawą zgłoszenia kandydatury.
3. Ewentualne dodatkowe materiały, które będą dołączone do wniosku, po zakończeniu konkursu nie
podlegają zwrotowi.
4.

Zgłoszenia należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „KONKURS NAGRODA
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”:
1)

osobiście

w

sekretariacie

Departamentu

Kultury,

Promocji

i

Turystyki

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3 w Warszawie,

2)

lub

drogą

pocztową

na

adres:

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Mazowieckiego

w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03 – 472 Warszawa.
5.

Termin składania wniosków określa każdorazowo Zarząd Województwa Mazowieckiego w drodze
uchwały.

6.

O dacie złożenia wniosku decydują:
a.

data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie –
w przypadku wniosków składanych osobiście;

b.

data stempla pocztowego – w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty
bądź stempel nadania w przypadku przesyłki kurierskiej

7.

Zgłoszenia złożone poza terminem określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla danej
edycji konkursu, nie będą rozpatrywane.

8.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które obejmują działania nie mieszczące się w obszarze tematycznym
i zadaniowym określonym w niniejszym Regulaminie.

9.

Wszystkie sprawy związane z postępowaniem konkursowym oraz obsługę kancelaryjno – techniczną
prowadzi Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
§ 5.
Wybór Laureatów

1.

2.

Ocena wniosków złożonych w ramach Konkursu odbywa się w dwóch etapach:
1)

oceny formalnej

2)

oceny merytorycznej

Oceny formalnej złożonych wniosków dokonuje Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

3.

W trakcie oceny formalnej Podmiot Zgłaszający ma możliwość uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty
otrzymania z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie informacji o stwierdzonych brakach formalnych.

4.

Lista wszystkich zgłoszonych kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Samorządu
Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl.

5.

Laureatów wyłania spośród zgłoszonych i zakwalifikowanych do Konkursu Kandydatów, Kapituła
powoływana każdorazowo Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

6.

Zasady działania oraz zadania Kapituły zostaną określone w Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 5

7.

Uchylony.

8.

Wyniki Konkursu są ogłaszane podczas uroczystości wręczenia Nagród, która nastąpi do
31 grudnia każdego roku.

9.

Lista Laureatów Konkursu jest podawana do wiadomości publicznej na stronach internetowych, w tym
na

stronie

Samorządu

Województwa

Mazowieckiego

www.mazovia.pl

oraz

na

końca

roku

www.nagroda.mazovia.pl i w mediach (prasa, radio, telewizja).
§ 6.
Rozstrzygniecie Konkursu
1.

Rozstrzygnięcie

Konkursu

i

wyłonienie

laureatów

nastąpi

każdorazowo

do

kalendarzowego.
2.

O terminie i miejscu uroczystości wręczenia Nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w formie
pisemnej.

3.

Każdego roku w Konkursie Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego zostanie przyznanych
nie więcej niż 10 nagród pieniężnych.

4.

Ilość i wysokość nagród każdorazowo określana jest przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
w drodze uchwały, o której mowa w § 1 ust. 5.

5.

Nagrody dla Laureatów wypłacane są w kwocie netto, po potrąceniu należnego podatku dochodowego
oraz innych wymaganych przepisami prawa świadczeń.

6.

Zdobywcy Nagród zyskują możliwość posługiwania się tytułem „Laureat konkursu Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

7.

Nagroda może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

8.

Nagrody wręcza Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego upoważniona.
§ 7.
Inne postanowienia

1.

Wszystkie złożone wnioski konkursowe oraz ewentualne załączniki nie będą odsyłane do uczestników
Konkursu i pozostają w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie przez okres 2 lat od zakończenia danej edycji Konkursu.

2.

Informacje zawarte we wnioskach konkursowych będą wykorzystywane w celu wyłonienia laureatów.

3.

Po zakończeniu Konkursu organizator bez zgody uczestnika Konkursu nie będzie wykorzystywał ani
udostępniał osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach konkursowych, które nie zostały
nagrodzone lub wyróżnione.

4.

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego - dane kontaktowe do
inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

5.

Dane osobowe:
1)

będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie
wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu;

2)

będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych w
uzasadnieniu wniosku zgłoszeniowego i wizerunku (np. na stronie internetowej
Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz www.nagroda.mazovia.pl
w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących Konkurs Nagroda
Marszałka Województwa Mazowieckiego);

3)

będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z obowiązujących przepisów w zakresie
archiwizowania dokumentów;

4)

nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie
indywidualnej.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze względu na jego
szczególną sytuację, a także żądania usunięcia jego danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich będzie skutkowało niezakwalifikowaniem
do Konkursu.
9. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.

