
Regulamin nagrody z okazji 25-lecia 

Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Nagroda przyznawana jest przez kapitułę powołaną przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 

określoną w punkcie IV tego regulaminu. 

2. Organizatorem nagrody jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

 

II. Cele nagrody 

 

1. Podkreślenie istoty działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i organizacji członkowskich 

ZLOP w lokalnych społecznościach województwa lubuskiego. 

2. Wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz Związku Lubuskich Organizacji 

Pozarządowych. 

3. Wskazanie i wyróżnienie osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób wpłynęły na rozwój ZLOP. 

4. Kształtowanie świadomej postawy, motywującej do uczestniczenia w życiu kulturalnym i pracy  

na rzecz organizacji pozarządowych w województwie lubuskim. 

5. Promocja działań organizacji i osób związanych z trzecim sektorem wśród mieszkańców województwa 

lubuskiego. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Nagroda skierowana jest do przedstawicieli organizacji członkowskich ZLOP, a także organizacji                       

i instytucji wspierających działalność ZLOP. 

2. Prawo do zgłaszania kandydatów mają osoby fizyczne i prawne z województwa lubuskiego. 

3. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne i podmioty, o których mowa w ust. 1 podejmujące działania 

w województwie lubuskim. 

4. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: 

a) I: Osoba  ZLOP 1996 – 2021; 

b) II: Organizacja ZLOP; 

c) III: Organizacja/instytucja wspierająca ZLOP. 

5. Wyłonienie kandydatów nominowanych do nagrody nastąpi na posiedzeniu kapituły, która wybierze 

laureatów spośród zgłoszeń przesłanych do ZLOP. 

 

IV. Kapituła nagrody 

 

1. Kapitułę powołuje zarząd Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w ilości do 5 osób                 i 

wskazuje jej przewodniczącego. 

2. Posiedzenie kapituły zwołuje jej przewodniczący. 

3 Wyboru nominowanych do nagród w poszczególnych kategoriach kapituła dokonuje  w głosowaniu. 

4. Decyzje kapituły są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

 

V. Warunki przyznania nagrody w poszczególnych kategoriach 

 

Kategoria I: Osoba ZLOP 1996–2021 

 

Szczególnie zaangażowana osoba w rozwój działalności Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w 

latach 1996-2021, której osiągnięcia dotyczą szeroko pojętej działalności trzeciego sektora, animująca i 

inspirująca inne osoby do włączania się w działania pozarządowe, ukazująca trzeci sektor jako ważny element 



funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, podkreślająca znaczenie organizacji pozarządowych w rozwoju 

i promocji organizacji pozarządowych. 

 

Kategoria II: Organizacja ZLOP 

 

Szczególnie wyróżniająca się organizacja działająca w województwie lubuskim. Organizacja promująca 

działania w ramach Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w regionie. Organizacja pozarządowa 

ciesząca się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Kategoria III: Organizacja/instytucja wspierająca ZLOP 

 

Organizacja/instytucja wspierająca budowanie szeroko pojętej współpracy i partnerstwa ze Związkiem 

Lubuskich Organizacji Pozarządowych i organizacjami członkowskimi ZLOP, obejmująca zarówno wsparcie 

merytoryczne, organizacyjne, finansowe jak i inne. 

 

VI. Wręczenie nagród 

 

1. Laureaci nagrody 25-lecia Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych otrzymają pamiątkowe statuetki i 

dyplomy. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania 11 grudnia 2021 roku. 

 

VII. Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej na formularzu. Wypełniony formularz można 

przesłać do organizatora konkursu, dołączając skan z podpisem i zgodą kandydata: biuro@zlop.org.pl. 

Zgłoszenie można też przesłać tradycyjną pocztą pod adresem: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 

ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra. Na kopercie należy zaznaczyć „Nagroda 25-lecia ZLOP”. Można je 

dostarczyć osobiście do biura ZLOP. 

 

2. Termin składania zgłoszeń upływa 26 listopada 2021 r. 

 

VIII. Postanowienia końcowe  

 

1. W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej, wywołanej wzrostem zachorowań SARS-CoV-2, 

organizator zastrzega sobie zmianę terminu lub sposobu wręczenia nagród. 

2. Laureaci, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać je w 

terminie późniejszym w innej formie uzgodnionej z organizatorem. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów na uroczyste wręczenie nagród. 

4. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków regulaminu. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.  

6. Wszelkie zmiany i informacje dotyczące konkursu będą publikowane na stronie internetowej ZLOP. 

7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 

 


