
Załącznik do uchwały nr 1/2016 

Zarządu Stowarzyszenia Instytut Strumiłły 

 

 

  Regulamin przyznawania nagród im. Tadeusza Strumiłły  - „Szumiący Dąb” 

 

 

Rozdział I 

Założenia Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - „Szumiący Dąb” 
 

§1 

 

1. Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb przyznawane są osobom fizycznym 

oraz osobom prawnym, działającym na rzecz gminy Michałowice, w celu wyróżnienia ich 

zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej 

mieszkańców, zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji wolontariatu.  

2. Nagrody przyznawane są za działalność sportową, społeczną, kulturalną, w tym także za 

twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę 

Michałowice i przydające jej prestiżu. 

3. Celem Nagród jest także promowanie najlepszych przedsiębiorców działających na 

terenie gminy Michałowice, inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw 

proinwestycyjnych oraz konkretnych dokonań innowacyjnych. 

4. Nagrodzeni zostaną także uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

wyróżniający się ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz 

szczególnymi osiągnięciami pozaszkolnymi. 

5. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Tadeusza Strumiłły jest Stowarzyszenie Instytut 

Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. 

6. Nagroda jest przyznawana corocznie. 

  

§2 

 

1. Laureaci Nagród im. Tadeusza Strumiłły otrzymują okolicznościową Statuetkę. 

2. Laureaci mogą również otrzymać nagrody rzeczowe. 

 

 

 

Rozdział II  

Kategorie Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - „Szumiący Dąb” 
 

§3 

 

1. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: 

1) działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, 

kulturalna, także twórczość artystyczna, literacka, naukowa), 

2) przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo, 

3) uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej . 

2. Kapituła może również przyznać nagrodę specjalną według własnego uznania za 

szczególne osiągnięcie lub wydarzenie, które miało miejsce w poprzednim roku 

kalendarzowym. 

 



 

 

 

Rozdział III 

Warunki przyznawania Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - „Szumiący Dąb” 
 

§4 

 

1. Zgłoszenie konkursowe o przyznanie statuetki mogą składać: 

 

1) radni gminy Michałowice, 

2) Wójt Gminy Michałowice, 

3) rady sołeckie z terenu gminy Michałowice, 

4) rady parafialne z terenu gminy Michałowice, 

5) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Michałowice, 

6) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców, zamieszkujących na terenie gminy 

Michałowice, 

7) dyrektorzy szkół z terenu gminy Michałowice. 

 

2. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w kilku kategoriach. Kandydat może być zgłoszony 

tylko do jednej kategorii. 

 

  

§5 

 

1. Kandydaci do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły powinni spełniać następujące warunki: 

1) swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy 

Michałowice 

2) przyczyniają się do promocji gminy Michałowice, 

3) nie mogą być karani za przestępstwa umyślne, 

4) tworzą miejsca pracy (dla kategorii: przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo), 

5) osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie, wolontariacie (dla kategorii: 

uczeń). 

 

2. Nagroda będzie przyznawana raz w roku. Laureaci poprzednich edycji Nagrody nie mogą 

być zgłaszani ponownie w tej samej kategorii przed upływem 3 lat od otrzymania poprzedniej 

Nagrody. 

 

 

 

Rozdział IV  

Kapituła Nagrody im. Tadeusza Strumiłły - „Szumiący Dąb” 

 
§6 

 

1. O wyborze laureata pośród zgłoszonych kandydatów w poszczególnych kategoriach 

decyduje Kapituła Konkursowa. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

1) członkowie Zarządu Stowarzyszenia Instytut Strumiłły, 

2) Wójt Gminy Michałowice, 



3) Przewodniczący Rady Gminy Michałowice, 

4) przedstawiciel rodziny patrona. 

3. Pracą Kapituły kieruje jej przewodniczący, który jest wybierany na pierwszym 

posiedzeniu Kapituły. 

4. Decyzje Kapituły są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,  

w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. 

5. Obrady Kapituły są tajne. 

6. Po zakończeniu prac Kapituła sporządza protokół. 

7. Członkowie Kapituły uczestniczą w jej pracach nieodpłatnie. 

 

§7 

 

1. Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur w poszczególnych kategoriach wybiera laureata 

konkursu. 

2. Dopuszcza się przyznanie nagrody więcej niż jednemu kandydatowi w każdej kategorii. 

 

 

Rozdział V 

Zgłoszenie konkursowe 
 

§8 

 

1. Dokumentację konkursową można pobrać ze stron internetowych Organizatorów 

Konkursu: Stowarzyszenia Instytut Strumiłły www.strumillo.org.pl oraz gminy 

Michałowice www.michalowice.malopolska.pl. 

2. Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące elementy: 

1) kartę zgłoszenia konkursowego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

2) do zgłoszenia można dołączyć załączniki (np. kserokopię otrzymanych nagród, 

fotografie) 

3. Zgłoszenie konkursowe w sprawie przyznania Nagrody wraz z załącznikami należy 

wysłać na adres: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 

Michałowice lub w wersji elektronicznej na adres: instytut@strumillo.org.pl, w terminie 

do dnia 25 lipca 2016 roku (decyduje data wpływu). 

4. Zgłoszenie konkursowe pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) pisemnego wycofania przez wnioskodawcę, 

3) pisemnej rezygnacji kandydata. 

 


