
 
R E G U L A M I N   K O N K U R S U 

 
SuperNOVA organizacji pozarządowych 

 
 

I. Zasady ogólne 
 

1. Konkurs ma na celu aktywizację organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie 
Konina i uhonorowanie ich działalności poprzez wyróżnienie w środowisku lokalnym oraz 
ogólnopolskim. 

 
2. W konkursie promowane są podjęte w ciągu roku poprzedzającego rozstrzygnięcie działania 

nowatorskie, nowoczesne, angażujące społeczność miasta, pozytywnie wpływające na 
wizerunek działacza społecznego i zmieniające oblicze konińskich organizacji w regionie i 
kraju, SuperNOVA wśród działań innych organizacji. 

 
 

II. Kandydatury 
 

1. Kandydatury organizacji zgłaszane są do konkursu w terminie od 14 do 25 października 
2019 roku na adres e-mail: rada.pozytku.publicznego@gmail.com w temacie wiadomości 
wpisując: SuperNOVA organizacji pozarządowych , korzystając z formularza zgłoszeniowego 
na stronie www.konin.pl . 

2. Kandydatury składają niezależnie: 
 mieszkańcy miasta Konina rozumiani jako osoby przebywające w Koninie w związku z 

wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem, 
 członkinie i członkowie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (KRDPP) z 

wyłączeniem organizacji reprezentowanych w radzie, 
 członkinie i członkowie Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 

(SPRON) z wyłączeniem organizacji reprezentowanych w radzie. 
3. Do wyróżnienia w konkursie może być nominowana dowolna ilość organizacji i ich działań. 

W zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji oraz uzasadnienie zgłoszenia poprzez opis 
zasługującej na wyróżnienie aktywności. 

 
 

 
III. Przebieg głosowania 

 
1. Kandydat do nagrody głównej wybrany zostanie w głosowaniu papierowym, poprzez karty 

do głosowania przez osoby, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia. 
2. Głosowanie odbędzie się w dniach od 20 do 27 listopada 2019 r. od 7:30 do 17:00 od 

poniedziałku do piątku. 
3. Karty do głosowania będzie można otrzymać w Centrum Organizacji Pozarządowych lub 

pobrać ze strony Urzędu Miejskiego – www.konin.pl oraz ze strony Facebook Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 

4. Głosy należy oddać osobiście na karcie do głosowania w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Koninie przy ulicy 3 Maja 1-3. 



5. Aby oddać głos, konieczne jest okazanie dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub 
innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 16 roku życia. 

6. Jeden głosujący może oddać tylko jeden głos. Każda inna ilość spowoduje unieważnienie 
głosu. 

7. Zwycięzcą konkursu SuperNOVA organizacji pozarządowych zostanie osoba, która otrzyma 
największą liczbę głosów wśród głosujących. Jeśli podczas głosowania wyniknie, iż 
najwyższą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, każdy z nich otrzyma tytuł ex aequo. 
 
 

IV. Kapituła konkursowa 
 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursowa. 
2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z:  

a. Trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Konińską 
Radę Działalności Pożytku Publicznego,  

b. Dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Konina. 
3. Członkowie Kapituły Konkursowej zostaną wyznaczeni po zasięgnięciu opinii Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Prezydenta Miasta Konina. 
4. Kapituła Konkursowa może zdecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień. 

 
 

V. Rozstrzygnięcie 
 

1. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas gali z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

2. Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem nominacji zgłoszonej kandydatury podaje członek 
kapituły konkursu. 

3. Od ostatecznego wyniku głosowania lub werdyktu Kapituły Konkursowej nie przysługuje 
tryb odwoławczy. 

 
 

VI. Podsumowanie 
 

1. Wykonanie zapisów regulaminu powierza się Przewodniczącemu KRDPP oraz 
Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji 
Pozarządowych. 


