Realizacja zadania w ramach
IX edycji Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk
Regulamin przyznania nagrody „MĘŻCZYZNA FAIR PLAY”

Postanowienia ogólne
1. Nagroda „MĘŻCZYZNA FAIR PLAY” zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osoby
a także promocji inicjatyw wnoszących istotny wkład w zakresie przeciwdziałania
przemocy, a w szczególności wobec kobiet
2. Nagrodę ustanawia Kapituła składająca się z kobiet, przedstawicielki instytucji:






Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Suwalskiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli w Suwałkach
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Przychodnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Suwałkach

3. Nagroda przyznawana jest raz w roku
4. Nagroda wręczana jest corocznie przy okazji obchodów Suwalskiej Kampanii „Biała
Wstążka”.
5. Nagrodę przyznaje przewodniczący Kapituły
6. Nagrodę stanowi statuetka „Biała róża” wraz z certyfikatem.

Kapituła Nagrody
1. Skład Kapituły powoływany jest corocznie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym
Kampanii „Biała Wstążka”
2. Przewodniczący Kapituły jest wybierany spośród członków Kapituły na pierwszym
spotkaniu Kapituły
3. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami oraz przewodniczy obradom.
4. Imienna lista członków Kapituły ogłaszana jest corocznie na spotkaniu inauguracyjnym
Kampanii „Biała Wstążka”

Tryb wyłaniania kandydatów do nagrody
1. Laureat Nagrody wyłaniany jest przez Kapitułę spośród zgłoszonych kandydatur.
2. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać:


osoby indywidualne

 instytucje publiczne
 organizacje pozarządowe
3. Zgłoszenia można dokonać wypełniając wniosek o przyznanie Nagrody, który należy
dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/tradycyjnej.
Formularze (wnioski) zgłoszeniowe będą przyjmowane w okresie od dnia 23.11.2018 r.
listopada do 13.12.2018 r. do:
Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach
ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
z dopiskiem „Konkurs – Mężczyzna Fair play”
4. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą kandydata do nagrody na bezpłatne
wykorzystanie jego wizerunku i informacji o kandydacie przesłanych we wniosku
zgłoszeniowym przez organizatorów kampanii do publikacji własnych oraz w mediach,
a także na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do nagrody prac zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich
( Dz.Urz.L.119/1, 4/5 2016).
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Wybór laureatów Nagrody
1. Kapituła
wyłania
laureata
nagrody
spośród
zgłoszonych
kandydatur
w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność
co najmniej pięciu członków kapituły w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Kapituły dokonując oceny zgłoszonych kandydatur, w celu wyłonienia
laureata, biorą pod uwagę: uzasadnienie zgłoszonej kandydatury pod kątem postaw,
zachowań, i zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Postanowienia Końcowe
1. Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody „MĘŻCZYZNA FAIR PLAY” odbywa się
corocznie podczas spotkania kończącego Kampanię „Biała Wstążka”
2. Zmiany Regulaminu Nagrody może dokonywać Kapituła Nagrody w większością
2/3 głosów, w obecności co najmniej pięciu członków Kapituły.

