Regulamin konkursu „Dąbrowianin roku”
§1
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.
§2
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wyróżnia wybitnych mieszkańców Dąbrowy
Górniczej lub osoby nie zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lecz zasłużone dla miasta, a także
instytucje, firmy, kluby sportowe itp., działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.
§3
W roku jubileuszowym 30 lecia TPDG wyboru laureata Konkursu „Dąbrowianin Roku”
dokonuje komisja złożona z dotychczasowych laureatów konkursu oraz Prezesa TPDG i
dwóch osób z zarządu.
§4
Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:
- mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 10 osób popierających kandydata (lista
winna zawierać: imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL oraz podpisy osób
zgłaszających),
- organizacje społeczne, polityczne, instytucje, firmy, urzędy – bez obowiązku
sporządzania listy osób popierających.
§5
Dokumentacja zgłoszeniowa do tytułu „Dąbrowianin roku” winna zawierać:
- materiały dotyczące osoby lub instytucji zgłaszanej (uzasadnienie zgłoszenia, opis
działalności, zdjęcia, dyplomy, wycinki z gazet, opinie itp. – oryginały lub kopie
potwierdzone za zgodność),
- pisemną zgodę kandydata na wzięcie udziału w konkursie, a w przypadku instytucji
lub firm organu upoważnionego do reprezentacji,
- dane kontaktowe i adres osoby zgłaszanej.
§6
Miejsce zgłaszania kandydatów to siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej przy
ulicy Legionów Polskich 69 w Dąbrowie Górniczej w czwartki w godzinach 17.00 – 18.00
lub grzecznościowo w sekretariacie Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
przy ulicy Legionów Polskich 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za
pomocą poczty listem poleconym.
§7
Zgłoszeń kandydatów można dokonać w terminie do 30 września 2016 roku.

§8
Wyborem kieruje Prezes TPDG, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes TPDG.
§9
Powołana komisja dokonuje wyboru laureata Konkursu bezwzględną większością głosów, w
głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej ¾ składu. W przypadku niedokonania wyboru
w I turze, zarządza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą
ilością głosów. Wybór w II turze dokonywany jest również bezwzględną większością głosów.
W razie wyniku remisowego po II turze głos decydujący ma Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej.
§ 10
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzcy Konkursu nastąpi na uroczystej gali.
§ 11
Tytuł „Dąbrowianin roku” ma charakter wyłącznie prestiżowy. Laureat Konkursu otrzyma
nagrodę ufundowaną przez organizatorów.
§ 12
W przypadku sporów, upoważnionym do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu
Konkursu jest Zarząd TPDG.

