
Regulamin konkursu „Siewca Roku”

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Organizatorem konkursu „Siewca Roku”, zwanego dalej
Konkursem jest Miasto Luboń.
2. Celem Konkursu jest promowanie osób i podmiotów, które mają istotny wpływ na życie
kulturalne, popularyzację sportu, potencjał gospodarczy oraz aktywizację społeczności
lokalnych miasta Luboń.
§ 2.
Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz uczestników
Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu.

Kategorie laureatów
§ 3.
W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:
1) Kultura;
2) Sport;
3) Biznes;
4) życie publiczne

Zgłoszenia do Konkursu
§ 4.
Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja 
nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność na terenie Lubonia, jak również każdy 
z mieszkańców Lubonia.
§ 5
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 31 stycznia każdego roku.
§ 6.
1.Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie
www.lubon.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail
office@lubon.pl (wymagane osobiste lub telefoniczne uwierzytelnienie
zgłoszenia- tel. 61 8130-141), pocztą lub osobiście w siedzibie organizatora, pod adresem: Urząd 
Miasta Luboń, plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń z dopiskiem Konkurs Siewca 
Roku.
2.Dopuszcza się możliwość zgłaszania na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym w
gazetach, które obejmą patronat medialny nad Konkursem.
§ 7.
O przyjęciu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje data dostarczenia
emaila na serwer Organizatora.
§ 8.
Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól
formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione. W formularzu zgłoszeniowym w
kategorii biznes, zgłaszający w uzasadnionym przypadku może odmówić podania wielkości
obrotów firmy.
§ 9.
Kandydatem do Konkursu może być osoba fizyczna i osoba prawna, zamieszkująca lub
mająca swą siedzibę na terenie Miasta Luboń. Zgłoszony kandydat winien w
ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano
„Siewcy Roku” w danej kategorii.



§ 10.
Procedura wyłaniania nominowanych oraz laureatów Konkursu w kategoriach: kultura, sport,
biznes i życie publiczne jest realizowana przez Kapitułę Konkursu.

Kapituła Konkursu
§ 11.
Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Konkursu, którą stanowią przedstawiciele różnych 
nurtów społecznych, naukowych, kulturalnych, medialnych.
§ 12.
Członków kapituły powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta Luboń.
§ 13.
Kapitule przewodniczy Burmistrz Miasta Luboń.
§ 14.
Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania
Konkursu.
§ 15.
W posiedzeniu Kapituły członkowie uczestniczą osobiście. Posiedzenie Kapituły jest
prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie Członków, pod warunkiem, że
wszyscy Członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą listowną lub elektroniczną o
terminie posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

Procedura wyłonienia nominowanych
§ 16.
Listę nominowanych dla każdej z kategorii spośród zgłoszonych kandydatów ustalają
Członkowie Kapituły w oparciu o następujące kryteria:
1) w kategorii kultura – wpływ kandydata na życie kulturalne Miasta Luboń, osiągnięcia w 
upowszechnianiu kultury, uzyskane nagrody i wyróżnienia.
2) w kategorii sport – wpływ na popularyzację sportu w mieście Luboń, ranga
odniesionych sukcesów ( MŚ, ME, MP, Olimpiada) w roku 2010 i dotychczasowej karierze 
sportowej
3) w kategorii biznes – innowacyjność produktów i usług, jakość zarządzania zasobami
ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia, oddziaływanie na potencjał gospodarczy
miasta Luboń, działalność społeczna i charytatywna, osobisty wpływ kandydata na rozwój firmy.
4) życie publiczne – wpływ na aktywizację społeczności lokalnej, kształtowanie postaw 
obywatelskich, pomoc potrzebującym, budowanie dobrej marki miasta Luboń,
§ 17.
Wyboru nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych kandydatów, w oparciu o kryteria
opisane w paragrafie 16 Członkowie Kapituły dokonują poprzez formularz oceny,
udostępniany Członkom Kapituły przez Organizatora.
§ 18.
1.Spośród kandydatów zgłoszonych do nominacji, Kapituła Konkursu w głosowaniu za
pośrednictwem formularza oceny, o którym mowa w punkcie 17, ustala listę 5 (pięciu)
nominowanych w każdej kategorii.
2.W przypadku zgłoszenia 5 lub mniej kandydatów procedury opisanej w ust. 1 nie stosuje
się.
§ 19.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów zgłoszonych do nominacji
równej ilości głosów, o klasyfikacji danego kandydata decyduje głosowanie uzupełniające
Kapituły Konkursu.
§ 20.
W przypadku równej ilości głosów kandydatów w głosowaniu uzupełniającym, o którym
mowa w paragrafie 19, decyduje głos przewodniczącego Kapituły.



Ogłoszenie listy nominowanych
§ 21.
Lista nominowanych wyłonionych w myśl postanowień punktu 18 niniejszego Regulaminu
będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora na portalu www.lubon.pl
oraz w mediach lokalnych.
§ 22.
Każdy jest uprawniony do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty opublikowania listy
nominowanych, na ręce Kapituły, za pośrednictwem adresu e – mail office@lubon.pl, swoje uwagi 
dotyczące nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru 
pomówień, być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

Procedura wyłonienia laureatów
§ 23.
Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu
Kapituły. Termin posiedzenia ustala przewodniczący Kapituły.
§ 24.
1. Laureaci Konkursu w kategoriach kultura, sport, biznes i życie publiczne są wybierani
spośród nominowanych, w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Kapituły.
2. W każdej z kategorii, oceniający tworzy listę rankingową nominowanych pozycjonując
nominowanych kandydatów na miejscach od 1 do 5. Miejsce pierwsze listy rankingowej
premiowane jest 5 punktami, 2. miejsce - 4 punktami. 3. miejsce - 3 punktami, 4. miejsce - 2.
punktami, 5. miejsce odpowiednio 1. punktem.
3. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po
zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających uzyska największą liczbę
punktów.
4. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów,
przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tej samej
liczbie punktów. Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu
zdobędzie większą liczbę głosów.
§ 25.
Członkowie Kapituły oraz Organizator są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu
posiedzenia.
§ 26.
Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru laureatów nie przysługuje odwołanie.

Nagrody
§ 27.
Każdy laureat danej kategorii otrzyma tytuł „Siewcy Roku”danego roku oraz statuetkę i certyfikat 
nagrody.

Ogłoszenie Laureatów
§ 28.
Ogłoszenie laureatów w każdej z kategorii nastąpi na uroczystej gali, której termin ogłosi
organizator.
§ 29.
Ostateczne wyniki Konkursu zostaną po zakończeniu gali podane do publicznej wiadomości



Postanowienia końcowe
§ 30.
Treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej www.lubon.pl
oraz w siedzibie Organizatora.
§ 31.
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora


