
 

 

 

 

Regulamin konkursu „impulsator 2014” 

 

 
 

W celu zwiększenia zainteresowania bezinteresowną działalnością dla dobra wspólnego  oraz 

promocji aktywnych postaw młodzieży organizatorzy ogłaszają konkurs pt.: „impulsator 

2014”. 

Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia oraz Bank 

Spółdzielczy w Gniewie, Bank Spółdzielczy w Skórczu i Bank Spółdzielczy w Tczewie oraz 

Gazeta Tczewska 

 

 

§ 1. 

Tytuł „impulsator 2014” ma na celu uhonorowanie młodych osób pracujących 

bezinteresownie na rzecz aktywizacji własnego środowiska. 

 

§ 2. 

Kandydatem do tytułu „impulsator” może być wyłącznie uczeń szkoły ponadgimnazalnej 

znajdującej się na obszarze LGD Wstęga Kociewia i działający społecznie na obszarze LGD 

Wstęga Kociewia  . 

 

§ 3. 

Zgłoszenia kandydata do Konkursu „impulsator” może dokonać każda osoba fizyczna 

powyżej 15 roku życia zamieszkująca obszar objęty działaniem LGD Wstęga Kociewia lub 

organizacja pozarządowa lub szkoła z obszaru objętego działaniem LGD Wstęga Kociewia. 

 

§ 4. 

1.Zgłoszenie następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze LGD Wstęga 

Kociewia w Tczewie, ul Wyszyńskiego 3.  

2.Formularze należy składać w terminie od  1.04.2014 do 31.05.2014 

3.Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „impulsator”. Do wniosku 

mogą być dołączone dodatkowe dokumenty, materiały prezentujące dokonania  kandydatów. 

Mogą to być np.: zdjęcia, filmy, pamiętniki, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, 

opinie i inne. 

4. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej WWW.wstega-kociewia.pl 

 

 

http://www.wstega-kociewia.pl/


 

 

 

 

§ 5. 

1.Nagrodami w konkursie są środki finansowe,  na pokrycie kosztów  kolejnego działania 

zaplanowanego przez laureatów: 

 1 Nagroda główna w  wysokości 5 000 zł 

 2 Wyróżnienia  w wysokości 1 000 zł 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród 

 

§ 6. 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Komisję Konkursu ”impulsator”. 

2. Członków Komisji Konkursowej  powołują organizatorzy konkursu 

 

§ 7. 

1. Komisja  Konkursowa dokonuje wyboru laureatów w oparciu o następujące kryteria: 

a) wpływ  działania kandydata na pobudzanie ludzi młodych do społecznego działania;  

b) oryginalność działań kandydata; 

c) różnorodność i liczba podmiotów uczestniczących w działaniach zorganizowanych 

przez kandydata; 

d) uniwersalność działania – możliwość zastosowania w innych środowiskach; 

2. Ocenie podlegają działania zrealizowane od 1.09.2013 do 31.05.2014 

3. Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia, który zostanie opublikowany na 

stronie internetowej organizatora konkursu  

4. Protokół wraz Listą laureatów  zostaną opublikowane  do dnia 15.06.2014r 

 

§ 8 

Wręczenie nagród nastąpi do dnia 30.06.2014 na specjalnej uroczystości zorganizowanej na 

obszarze LGD Wstęga Kociewia. 
 

 

 

 

 

 

 

 


