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Regulamin konkursu 

„Lider Lokalnej Społeczności – konkurs dla wójtów i burmistrzów”

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu pt. „Lider Lokalnej Społeczności – konkurs dla wójtów                       

i burmistrzów”, zwanego dalej Konkursem,  jest Ringier Axel Springer Polska z siedzibą 

przy ul. Domaniewskiej 52, 02-672 Warszawa, wydawca polskiej edycji miesięcznika 

Forbes, we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy Placu 

Inwalidów 10, 01-552 Warszawa.

2. CEL KONKURSU

2.1. Celem konkursu jest wyłonienie wyłonienie i nagrodzenie wybitnych i wyróżniających 

się liderów samorządowych poprzez identyfikację inicjowanych przez nich najlepszych 

praktyk przywództwa samorządowego. 

2.2. Laureaci zostają wyłonieni w dwóch kategoriach konkursowych – wójtów                               

i burmistrzów oraz otrzymają tytuły (odpowiednio): Wójt Roku 2014 i Burmistrz Roku 

2014.

      3.   WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, aktualnie posiadające mandat                  

i pełniące funkcję wójta lub burmistrza gminy zlokalizowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. 

3.3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do Konkursu, równoznaczne z przesłaniem            

w formie skanu czytelnie i kompletnie wypełnionego oraz własnoręczne podpisanego 

Formularza konkursowego, którego szablon dostępny jest na stronie internetowej 

www.forbes.pl/LLS, na adres email: LLS@forbes.pl w nieprzekraczalnym terminie               

od 6 marca 2014 r.do 6 kwietnia 2014 r. 
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3.4. Kandydaci do tytułu Wójta Roku 2014 i Burmistrza Roku 2014 zgłaszają się 

samodzielnie. Osoby trzecie, instytucje, organizacje i inne jednostki nie mają prawa 

zgłaszania własnych kandydatów. 

3.5. Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem konkursu przed 

zgłoszeniem swojej kandydatury. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, 

wskazanego w ust. 3.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu. 

3.6. Przesłanie podpisanego Formularza konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych kandydata oraz osoby 

wskazanej w Formularzu jako osoba do kontaktu, a także wszelkich innych informacji 

zawartych w Formularzu konkursowym, w tym opisów podjętych inicjatyw i dobrych 

praktyk w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, pracami Kapituły 

konkursowej, wyłonieniem i nagrodzeniem laureatów, wręczeniem nagród oraz promocją 

Konkursu w mediach, także po jego rozstrzygnięciu. 

3.7. Kandydaci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

3.8. Kandydaci zgłaszają inicjatywy, które:

 zostały zainicjowane przez kandydata w konkursie (wójta lub burmistrza) i podjęte 

podczas aktualnej kadencji,

 przyczyniają się do podnoszenia jakości życia w środowisku lokalnym,

 wykazują oddziaływanie integrujące w odniesieniu do społeczności lokalnej, 

wzmacniają dialog społeczny i udział obywateli w kształtowaniu polityk publicznych,

 odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby społeczne,

 wskazują na strategiczne i świadome podejście lidera samorządowego do rozwoju 

lokalnego. 

Inicjatywy / dobre praktyki powinny zostać opisane zgodnie z treścią Formularza 

konkursowego.

3.9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

      4.   ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
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4.1. Laureatów Konkursu wyłania Kapituła konkursowa, złożona z reprezentantów 

Organizatorów oraz ekspertów zewnętrznych. W skład Kapituły wchodzą:

1. Prof Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski,

2. Prof Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski,

3. Dr Cezary Truktowski, Uniwersytet Warszawski, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji 

Lokalnej,

4. Dr Adam Aduszkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

5. Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego Forbes, Dyrektor Programowy 

Ogólnopolskiego Kongresu Regionów.

4.2. Kapituła konkursowa, działając w porozumieniu z Organizatorami ustala wybór                    

i sposób oceny kandydatów oraz wyłania laureatów Konkursu. 

4.3. Posiedzenie Kapituły jest tajne i odbędzie się w kwietniu 2014 r., w terminie ustalonym 

przez członków Kapituły w porozumieniu z Organizatorami.

4.4.  Kapituła jest zobowiązana dołożyć wszelkich starań, aby zarówno przebieg Konkursu, 

jak i jego rozstrzygnięcie, zostały przeprowadzone rzetelnie i sprawiedliwie, na podstawie 

Formularzy konkursowych nadesłanych przez kandydatów, przy wykorzystaniu założeń              

i kryteriów ustalonych przez Kapitułę w porozumieniu z Organizatorami. 

4.5. Ocenie przez Kapitułę konkursową podlegają osiągnięcia Kandydata opisane                      

w Formularzu konkursowym. 

4.6. Od decyzji Kapituły nie przysługuje prawo odwołania. 

4.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu                            

lub rozstrzygnięcia go w innym terminie w przypadkach, które uznają za uzasadnione.

     5.   OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas V Ogólnopolskiego Kongresu 

Regionów w Świdnicy i będzie połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom. 
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5.2. Wręczeniu pamiątkowych nagród dla zdobywców tytułów „Wójt Roku 2014”                     

i „Burmistrz Roku 2014” będzie towarzyszyło krótkie uzasadnienie decyzji Kapituły.

5.3. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej 

www.forbes.pl/LLS  w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

      6.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora,              

pod adresem wskazanym w punkcie 1. oraz na stronie internetowej Konkursu: 

www.forbes.pl/LLS.

6.2. Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować na oficjalny adres email 

Konkursu: LLS@forbes.pl. 

6.3. Złamanie zasad uregulowanych Regulaminem Konkursu przez Kandydata będzie 

skutkowało jego wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie

6.4. Nadesłane w Formularzach konkursowych dane osobowe Kandydatów mogą być 

przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych                       

z Konkursem oraz w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora. 

6.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 

regulaminie, jeśli pojawi się taka konieczność w związku z przeprowadzeniem Konkursu.


