„Mr. Disabled” - wyróżnienia dla wyjątkowych Panów

REGULAMIN KONKURSU
„Mr. Disabled”
z dnia 15 listopada 2017 roku

§1
1. Organizatorem konkursu „Mr. Disabled”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie
„Górnośląski Skarabeusz” z siedzibą w Świętochłowicach ul. Szpitalna 22/20 oraz Biuro
Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury z siedzibą w Katowicach
przy ul. Ceglanej 4A
2. Biurem Konkursu jest siedziba Stowarzyszenia „Górnośląski Skarabeusz”,
a Dyrektorem Konkursu jest Prezes Stowarzyszenia. Biuro Konkursu zajmuje się
organizacją, promocją i przeprowadzeniem Konkursu, a osobą za to odpowiedzialną jest
Dyrektor Konkursu.
3. Dane teleadresowe Konkursu to:
a. Adres pocztowy: Stowarzyszenie „Górnośląski Skarabeusz”,
41-600 Świętochłowice, ul. Szpitalna 22/20,
b. Numer telefonu : 508 369 575,
c. Adres poczty elektronicznej: Skarabeusz_OS@onet.eu,
d. Adres strony internetowej: www.gornoslaski-skarabeusz.opx.pl.
4. Współorganizatorem, partnerem sponsorem oraz patronem medialnym Konkursu
mogą być inne osoby, organizacje i instytucje niż wymienione w pkt. 1, które zawrą
stosowną umowę z Biurem Konkursu.
5. Organizator Konkursu może uzyskać patronat honorowy nad Konkursem osób lub
instytucji.
§2
1. Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych mężczyzn wnoszących
istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego Rzeczpospolitej Polskiej
oraz promowanie ich postaw wśród wszystkich obywateli.
2. Cel, o którym mowa w pkt. 1 realizowany jest przede wszystkim przez uroczyste
wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego „Mr. Disabled”
laureatom Konkursu w następujących kategoriach:
a) Kultura i Sztuka - kategoria dla mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki,
b) Sport - kategoria dla panów działających w obszarze sportu,
c) Życie Społeczne - kategoria dla mężczyzn działających w organizacjach
i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo
przedsięwzięć społecznie użytecznych,
d) Życie Zawodowe - kategoria dla mężczyzn pracujących zawodowo, pracujących na
rzecz przedsięwzięć społecznie użytecznych.

§3
1. Kandydat do tytułu honorowego „Mr. Disabled” zgłoszony może być do Biura Konkursu na
druku, który stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu, do dnia 30 czerwca
danego roku.
2. Kandydat, o którym mowa w pkt. 1, powinien mieć ukończone 18 lat życia oraz posiadać
pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kandydat, o którym mowa w pkt. 1 powinien być osobą niepełnosprawną
w rozumieniu polskiego prawa i posiadać obywatelstwo polskie.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 może dokonać osoba fizyczna, organizacja
społeczna (związek, stowarzyszenie, fundacja, kościelna osoba prawna)
lub instytucja samorządowa.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 i 4, należy dołączyć zgodę
kandydata na udział w konkursie na druku, który stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego
Regulaminu, oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydata w formie
elektronicznej.
6. W przypadku kandydata, który w chwili zgłoszenia nie ukończył 18 roku życia,
czynności, o których mowa w pkt. 5 dokonuje jego opiekun prawny.
7. Kandydat do tytułu honorowego „Mr. Disabled”, a w przypadku kandydata,
który w chwili zgłoszenia nie ukończył 18 roku życia jego opiekun prawny
oraz podmiot dokonujący jego zgłoszenia zobowiązują się do przestrzegania
niniejszego Regulaminu, a w szczególności do podania prawdziwych informacji
o kandydacie oraz udzielenie na prośbę Biura Konkursu innych informacji
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
§4
1. Wyboru laureatów tytułu honorowego „Mr. Disabled” dokonuje Kapituła Konkursu.
2. Kapitułę Konkursu stanowi 5 członków, w tym przewodniczący i sekretarz,
powołanych przez Organizatora Konkursu.
3. Powołanie Kapituły i podanie do wiadomości publicznej jej składu następuje
do 20 czerwca 2018 roku.
4. Kapituła dokonuje wyboru, o którym mowa w pkt. 1 do dnia 30 lipca 2018 roku.
5. Kapituła z własnej inicjatywy lub na wniosek Organizatora Konkursu może przyznać jedno
Wyróżnienie Specjalnie dla niepełnosprawnego mężczyzny za jego szczególne i wybitne
osiągnięcia w działalności na rzecz niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów.
7. O wyniku swoich wyborów Kapituła informuje niezwłocznie Biuro Konkursu, które
do dnia uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających nadanie tytułu
honorowego „Mr. Disabled” laureatom Konkursu jest wyłącznym dysponentem
tych informacji.
§5
1. Uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających nadanie tytułu honorowego
„Mr. Disabled” laureatom Konkursu nastąpi do dnia 30 września danego roku
w Katowicach.

2. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości, o której mowa w pkt. 1 laureaci
zostaną poinformowane przez Biuro Konkursu z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
3. Informacja, o której mowa w pkt. 2 zostanie upubliczniona także na stronie
internetowej Konkursu.
§6
1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Biura Konkursu
oraz na stronie internetowej Konkursu.
2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jest
jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, a jego wykładnia należy
wyłącznie do Organizatora Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za kwestie sporne wynikłe
wskutek działania osób trzecich.

Katowice - Świętochłowice, dn. 15 listopada 2017 roku

Kontakt z organizatorem:
Dyrektor Konkursu - Ewa Sprus tel. 508 369 575
e-mail: Skarabeusz_OS@onet.pl

