
 
1. Nazwa konkursu 

Od PRLu do demokracji - Oni zmieniali Jelenią Górę w okresie ostatnich 25 lat.  

 

2. Cel konkursu 

Wyróżnienie obywateli Jeleniej Góry, którzy swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju miasta 

Jelenia Góra w okresie ostatnich 25 lat.  

 

3. Sposób wyróżnienia 

 

3.1 W ramach konkursu zostanie wydane opracowanie, w którym zostaną umieszczone notki i 

fotografie prezentujące zgłoszone do wyróżnienia osoby.  

3.2 Zgłoszone do wyróżnienia osoby zostaną zaproszone na uroczystą Galę podsumowującą konkurs, 

która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 roku, w siedzibie Domu 7 Marzeń przy ul. Okrzei 10 w 

Jeleniej Górze. 

3.2 Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrani laureaci - trzy osoby, które w imieniu zgłoszonych 

zostaną wyróżnione przez Prezydenta Jeleniej Góry i organizatorów podczas uroczystej Gali w dniu 5 

czerwca 2014 roku, w siedzibie Domu 7 Marzeń przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze. 

3.3 Dokonania laureatów zostaną przedstawione w reportażu filmowym przedstawionym podczas 

Uroczystej Gali, o której mowa w pkt 3.2. 

 

4. Kategorie wyróżnień. 

 

Zgłaszane osoby, mogą zostać wyróżnione w związku z ich dokonaniami na jednym lub kilku polach 

rozwoju Jeleniej Góry: 

4.1 kultura i sztuka; 

4.2 sport, turystyka, rekreacja, hobby; 

4.3 usługi socjalne i pomoc społeczna;  

4.4 edukacja i wychowanie; 

4.5 ochrona Zdrowia; 

4.6 rozwój lokalny – w szczególności aktywizacja mieszkańców, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego oraz promocja regionu i miasta.  

 

5. Wyróżnieni – zasady zgłaszania i wyboru: 

5.1 Zgłoszenia do wyróżnienia może dokonać każda osoba poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (do pobrania ze strony dolnoslaskie.ngo.pl lub u organizatora) i przesłanie go 

pocztą lub dostarczenie osobiście do organizatora konkursu tj. Fundacji Rozwoju Ekonomii 

Społecznej – Oddział Terenowy w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 10, I Piętro do 16 maja 2014 roku. 

5.2 Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć max. 3 zdjęcia dokumentujące dokonania osoby 

nominowanej. Jest to warunek konieczny dla kompletności formularza zgłoszeniowego. 

Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dariusz.pociecha@fres.org.pl  

5.3 Przedłożone zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod kątem ich poprawności,  kompletności i 

spójności z celem konkursu do 21 maja 2014. Weryfikacji dokonają organizatorzy konkursu. W 

uzasadnionych przypadkach organizator może poprosić o uzupełnienie formularza lub nie przyjąć 

zgłoszenia.  

5.4 Wybór trzech laureatów przez kapitułę składającą się z przedstawicieli uczniów jeleniogórskich 

szkół, studentów, dziennikarzy, organizatora oraz organizacji pozarządowych do 23 maja 2014 

roku. 

6. Organizatorzy konkursu: 

- Prezydent Miasta Jelenia Góra – Patron Konkursu 

- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

- Towarzystwo im. św. Brata Alberta, Koło w Jeleniej Górze. 
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