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R E G U L A M I N 
NAGRODY WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

LAUR ŚWIĘTOKRZYSKI 2019 

 

 

Nagroda Laur Świętokrzyski przyznawana jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 

 

 

I. Charakter Nagrody 

 

Nagroda Laur Świętokrzyski ma charakter honorowy i stanowi wyróżnienie w obszarach będących 

przedmiotem oceny. 

Nominowani i Laureaci tej nagrody nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finansowych, 

ulg podatkowych, czy innych ułatwień w prowadzeniu działalności. 

Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę od Wojewody Świętokrzyskiego i mają prawo używać we 

wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Wojewody 

Świętokrzyskiego Laur Świętokrzyski 2019 w kategorii…”. 

Nominowani otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

 

II. Komitet Honorowy 

 

W celu zachowania transparentności, obiektywizmu i szerokiego spojrzenia na zagadnienia będące 

przedmiotem oceny, Wojewoda Świętokrzyski powołuje Komitet Honorowy. 

 

III. Zespół Ekspertów 

 

Wojewoda Świętokrzyski powołuje Zespół Ekspertów złożony z merytorycznych współpracowników 

oraz specjalistów. Zespół Ekspertów dokonuje kompleksowej analizy wniosków, ze szczególnym 

uwzględnieniem oryginalnych i wyjątkowych rozwiązań.  

 

IV. Tryb wyłaniania Laureatów Nagrody 

 

Formularze wniosków o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/laur-

swietokrzyski/87,quotLaur-Swietokrzyskiquot-Nagroda-Wojewody.html   

Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna, osoba prawna zamieszkująca na terenie 

województwa świętokrzyskiego oraz gmina, przedsiębiorstwo lub instytucja mająca swoją siedzibę na 

terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

1. Zgłaszanie kandydatów do nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2019”. 

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, gminy, przedsiębiorstwa lub instytucje przesyłają lub składają 

osobiście w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku wnioski o przyznanie nagrody.  

Wnioski należy:  

 

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/laur-swietokrzyski/87,quotLaur-Swietokrzyskiquot-Nagroda-Wojewody.html
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/laur-swietokrzyski/87,quotLaur-Swietokrzyskiquot-Nagroda-Wojewody.html
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 kierować na adres: Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biuro Wojewody, 

al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce z dopiskiem „Laur Świętokrzyski 2019” 

lub 

 skany wypełnionych wniosków wysłać na  adres e-mail: patrycja.ozimina@kielce.uw.gov.pl 

lub 

 złożyć osobiście w pokoju 219, 221 lub 225 (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  

w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3). 

Ze względów organizacyjnych wnioski niepełne lub nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane przez Zespół Ekspertów. 

 

2. Wybór Nominowanych i Laureatów. 

 

Spośród zgłoszonych kandydatur Zespół Ekspertów na spotkaniach wybiera maksymalnie pięciu 

nominowanych w każdej z kategorii i przedstawia swoje propozycje Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu.  

Z grona nominowanych wojewoda po konsultacji z komitetem honorowym wybiera laureatów 

w poszczególnych kategoriach. W szczególnych przypadkach Wojewoda Świętokrzyski może 

zrezygnować z wybrania laureata dla danej kategorii. 

Wojewoda Świętokrzyski z własnej inicjatywy może przyznać szczególne wyróżnienie - jedną lub 

dwie nagrody „Laur Specjalny”. Wyróżnienie „Laur Specjalny” może zostać przyznane spośród 

złożonych kandydatur. 

 

V. Kategorie nagrody 

 

Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2019” jest przyznawana 

w następujących kategoriach: 

 

1. Wydarzenie Historyczne Roku 

2. Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom 

3. Działanie na Rzecz Bezpieczeństwa 

4. Lider Dobroczynności 

5. Osiągnięcie Sportowe Roku  

 

1) Wydarzenie Historyczne Roku 

 

Nagroda w kategorii „Wydarzenie Historyczne Roku” jest przyznawana za wytworzenie w 2019 roku 

dzieła o charakterze autorskim. 
 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej kategorii: 

 stworzenie pracy, np.: plastycznej, fotograficznej, muzycznej, scenicznej, plenerowej, 

naukowej, literackiej, publicystycznej, architektonicznej, audiowizualnej (filmowej), która 

upamiętnia polskie wydarzenie historyczne; 

 wydarzenie mające na celu upamiętnienie bohaterów lokalnych bądź narodowych, mające 

charakter edukacyjny, ukazujące postawy patriotyczne i społeczne; 

 wydarzenie mające na celu kształtowanie świadomości historycznej. 

mailto:patrycja.ozimina@kielce.uw.gov.pl
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2) Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom 
 

Nagroda w kategorii „Gmina Przyjazna Rodzinom i Seniorom" w 2019 roku jest przyznawana gminie 

wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej położonej w województwie świętokrzyskim. 

 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej kategorii: 

 dostępność dla mieszkańców placówek samorządowych tj. przedszkoli, żłobków, placów 

zabaw, klubów seniora na terenie gminy; 

 wykorzystanie środków z rządowych programów wspierających działania w obszarze 

rodzinnym i senioralnym; 

 promowanie działań edukacyjnych/inicjatyw/inwestycji na terenie gminy z uwzględnieniem 

obszarów adresowanych zarówno do rodzin jak i seniorów (kluby malucha, kluby dla matki  

z dzieckiem, kluby seniora, rada seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, rada młodzieżowa, 

imprezy bądź kursy i szkolenia dla dzieci, rodziców lub seniorów, zajęcia sportowe dla 

wszystkich grup wiekowych, itp.); 

 podejmowanie działań mających na celu integrację rodzinną i wielopokoleniową; 

 udział w programach promujących aktywność rodzin i osób starszych. 

 

3) Działanie Na Rzecz Bezpieczeństwa 
 

Nagroda w kategorii „Działanie na Rzecz Bezpieczeństwa” jest przyznawana osobie, instytucji lub 

gminie za działania w zakresie bezpieczeństwa realizowane w 2019 roku. 

 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej kategorii: 

 działanie na rzecz bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego, wyróżniające się 

szerokim zaangażowaniem odbiorców, przy udziale wszystkich grup wiekowych w tym grup 

wykluczonych społecznie; 

 wykorzystanie różnych technik i metod podczas realizacji i promocji projektu; 

 zaangażowanie do współorganizacji działania różnych podmiotów; 

 popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa. 

 

4) Lider Dobroczynności 
 

Nagroda w kategorii „Lider Dobroczynności” w 2019 roku jest przyznawana kandydatowi, który 

podejmuje działania charytatywne, bezinteresownie pracuje na rzecz osób potrzebujących, pozyskuje 

fundusze na pomoc drugiemu człowiekowi. Może to także być osoba lub instytucja, która posiada 

własne środki finansowe i dzieli się nimi z potrzebującymi. 

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej kategorii: 

 podejmowanie działań charytatywnych i bezinteresowna praca na rzecz osób potrzebujących; 

 podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy do niesienia pomocy 

potrzebującym; 

 podejmowanie inicjatyw zmierzających do budowania solidarności społecznej i dostrzegania 

osób potrzebujących pomocy; 

 sukcesy, osiągnięcia i doświadczenie na gruncie niesienia pomocy i wspierania innych; 
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 inicjowanie, propagowanie i udział w kampaniach społecznych mających na celu wsparcie 

potrzebujących. 

 

5) Osiągnięcie Sportowe Roku 
 

Nagroda w kategorii „Osiągnięcie Sportowe Roku” w 2019 roku jest przyznawana osobie, drużynie, 

klubowi sportowemu, stowarzyszeniu sportowemu związanym z regionem świętokrzyskim, 

posiadającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportowej. 

  

Wytyczne kierunkowe dla kandydatów do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w tej kategorii: 

 działalność sportowa na terenie województwa świętokrzyskiego; 

 udokumentowane osiągnięcia sportowe na poziomie minimum wojewódzkim; 

 przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych, zasad czystej gry. 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych : 

 

1. Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach (25-516) al. IX Wieków Kielc 3, 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email  wojewoda@kielce.uw.gov.pl  lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

3. Wojewoda Świętokrzyski  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o przyznanie nagrody 

Wojewody Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski”, publikacji informacji o laureatach nagrody i zdjęć z uroczystej gali 

wręczenia nagród na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, portalu społecznościowym Facebook 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

5. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie 

zgłaszającym oraz kandydatom wzięcia udziału w wydarzeniu i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, 

opublikowanie informacji i zdjęć oraz archiwizację dokumentów. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Wojewoda Świętokrzyski, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- żądania ich sprostowania, 

- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych 

osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 

nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których 

dane są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

8. Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim osoba inna niż osoba której dane 

dotyczą. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania 

konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagrody.   

 

mailto:wojewoda@kielce.uw.gov.pl
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