
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

KOBIETA AKTYWNA LUBELSZCZYZNY 2013 
 

I. Postanowienia ogólne 
§1 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" 
mieszczące się przy ul. Niecałej 4/5a,  20-080 w Lublinie. 

§2 

Celem Konkursu jest wyróżnienie i wspieranie aktywności kobiet wiejskich na 
Lubelszczyźnie.  

§3 

Tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny 2013 przyznawany jest za szczególne 
osiągnięcia związane z aktywnością kobiet na terenach wiejskich województwa 
lubelskiego. 

II. Warunki uczestnictwa  
§4 

1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać kobiety zamieszkałe na obszarach 
wiejskich województwa lubelskiego. 

2. Nominację na Kobietę Aktywną Lubelszczyzny 2013 mogą być składane przez: 

a. Organizacje pozarządowe  

b. Jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej 

c. Inne osoby według których zgłaszana kandydatka zasługuje na taki tytuł. 

 

 



 

 

3. Osoba zgłaszająca może zgłosić swoją osobę lub inną wybraną przez siebie 
kobietę. Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony 
Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1 do niniejszego Regulaminu) dostępny  na 
stronie http://stowarzyszeniebonafides.pl/ lub w siedzibie stowarzyszenia 
przy ul. Niecałej 4/5a w Lublinie. Każda osoba może zgłosić dowolną ilość 
kandydatek. 

4. Formularze zgłoszeniowe zawierające błędy formalne nie będą brane pod 
uwagę. 

§5 

W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin osób zaangażowanych  
w przeprowadzenie konkursu, szczególnie członkowie rodzin organizatorów oraz 
członkowie rodzin ich współpracowników. 

 

III. Zasady przyznawania nagród 

§6 

1. Konkurs odbywa się w 7 kategoriach:  

a. Kobieta Aktywna Roku  
b. Animatorka Roku 
c. Autorka Inicjatywy Społecznej Roku 
d. Wolontariuszka Roku 
e. Skarbniczka Roku 
f. Pasjonatka Roku 
g. Strażniczka Ogniska Domowego 
h. Kobieta Kultury  

 
2. Kryteria poszczególnych kategorii: 

a. Kobieta Super Aktywna: 

 Kobieta, która od kilku lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym 
środowiska lokalnego; 
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 Kobieta, która jest wzorem godnym naśladowania; 
 

 Kobieta, która od kilku lat podejmuje działania mające na celu 
pomoc i wsparcie społeczeństwa lokalnego; 

 Kobieta, która zdobyła zaufanie środowiska lokalnego i wprowadza 
innowacyjne rozwiązania w jego obrębie. 

b. Animatorka Roku: 

 Kobieta, która jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszem 
NGO, grupy nieformalnej; 

 Kobieta, której działalność skupia się na animowaniu środowiska 
lokalnego; 

 Kobieta, której celem działań jest pomoc i wsparcie różnych grup 
społecznych. 

c. Autorka Inicjatywy Społecznej Roku: 

 Kobieta, której praca zawodowa lub wolontariat skupia się  
w sektorze pozarządowym lub prowadzi własną działalność 
gospodarczą; 

 Kobieta, która zauważa i realizuje potrzeby lokalnej społeczności; 

 Kobieta, której działania służą poprawie jakości życia społeczności 
lokalnej; 

 Kobieta, która w rok poprzedzający konkurs w społeczności lokalnej 
zainicjowała / zorganizowała / przeprowadził cenną społecznie, 
publicznie lub ekonomicznie inicjatywę. 

d. Wolontariuszka Roku: 

 Kobieta, która jest aktywną wolontariuszką zaangażowaną w pomoc 
i rozwój społeczności lokalnej, 

 Kobieta, która swoją aktywnością woluntarystyczną w sposób istotny 
przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej, regionu lub idei 
ważnych społecznie, 

 Kobieta, która propaguje w swoim otoczeniu postawę aktywności  
i ideę wolontariatu. 

e. Skarbniczka Roku: 

 Kobieta, która pełni funkcję skarbnika lub w sposób efektywny 
gospodaruje finansami organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej 
/ jednostki samorządu terytorialnego; 



 

 Kobieta, której działalność w szczególny sposób przyczynia się 
rozwoju środowiska lokalnego; 

 Kobieta, której celem działań jest wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań w swojej gminie / miejscowości; 

 Kobieta, która jest kreatywna, twórcza i pomysłowa (skarbnica 
pomysłów). 

f. Pasjonatka Roku: 

 Kobieta, która posiada pasję lub pasje życiowe i które realizuje 
aktywnie, poświęcając im swój czas i energię, 

 Kobieta, która wykazuje inicjatywę w zakresie angażowania innych  
w aktywności będące jej pasjami, w ten sposób przyczyniając się do 
rozwoju środowiska lokalnego, 

 Kobieta, która stanowi dla innych przykład rozwijania siebie i swoich 
pasji. 

g. Strażniczka Ogniska Domowego: 

 Kobieta, dla której rodzina i dom rodzinny stanowi jedną  
z najważniejszych wartości w życiu, 

 Kobieta, która realizując się poprzez dbanie o swoją rodzinę i jej 
rozwój, jednocześnie dba o swoje potrzeby i swój rozwój  

 Kobieta, która swoją postawą i działaniami rozwija w środowisku 
lokalnym świadomość znaczenia kobiety w rodzinie. 

h. Kobieta Kultury  

 Kobieta, która prowadzi działalność kulturalną  i edukacyjną 

 Kobieta, która prowadzi działalność, która pozytywnie wpływa na 
zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowiska kobiet w 
kulturę 

 Kobieta, która swoją postawą i działaniami wspiera aktywność 
kulturalną innych kobiet 

 Kobieta, która przyczynia się do rozwoju i zaangażowania kobiet na 
polu kultury, korzystając przy tym z różnorodnych form promocji 
kultury  

 Kobieta, która aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych środowisk, w 
tym środowisk kobiecych 
 

3. Zgłoszone kandydatury powinny spełniać minimum dwa kryteria w wybranej 
kategorii. 



 

4. Jedną kandydatkę można zgłosić w kilku kategoriach pod warunkiem 
uzupełnienia oddzielnego Formularza zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem 
dla każdej z wybranych kategorii. 

5. Jedna kandydatka może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii. 
 

IV. Termin i warunki nadsyłania formularzy zgłoszeniowych 

§7 

1. Formularze zgłoszeniowe można przynieść osobiście oraz przesyłać pocztą na 
adres Stowarzyszenia Równych Szans "Bona Fides": ul. Niecała 4/5a,  
20-080 Lublin lub wysłać w formie elektronicznej na adres: bonafides@op.pl. 

2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 czerwca 2013 roku. Decyduje data 
wpłynięcia zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą 
brane pod uwagę. 

V. Kapituła Konkursu 
§8 

1. Tytuł Kobiety Aktywnej Lubelszczyzny 2013 przyznawany jest przez Kapitułę 
Konkursową. 

2. Członków Kapituły Konkursowej powołuje Organizator Konkursu oraz 
współorganizatorzy V Forum Kobiet Aktywnych tj. Muzeum Nadwiślańskie 
oraz Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”. 

3. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków 
Kapituły Konkursu. 

VI. Tryb przyznawania Tytułu 
§9 

1. Wśród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu wybierze laureatki 
poszczególnych kategorii. 

2. Każdy członek Komisji ocenia wszystkie kandydatki przyznając punkty w skali 
od 1 do 5. 
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3. Kapituła po zliczeniu wszystkich punktów, wybiera trzy kandydatki, które 
zdobyły największą ich liczbę w danej kategorii. Kandydatka, która otrzyma 
największą ilość punktów w danej kategorii zostanie laureatką. 

4. W przypadku, gdy kilka kandydatek otrzyma jednakową ilość punktów,  
o wyborze laureatki decyduje Przewodniczący Komisji. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej. 

6. Laureatki poszczególnych kategorii zostaną poinformowane o przyznanych 
nagrodach. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na gali wręczenia 
nagród. 

§10 

Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka w danej kategorii oraz przewidziana 
przez organizatorów niespodzianka. 

VII. Informacje dodatkowe 
§11 

Wręczenie nagród odbędzie się 1 lipca 2013 roku na zamku w Janowcu nad Wisłą, na 
V Forum Kobiet Aktywnych. 

§12 

1.  Regulamin Konkursu udostępniony jest w siedzibie Organizatora oraz  
na stronie internetowej http://stowarzyszeniebonafides.pl/ 

2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać  
w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Niecałej 4/5a w Lublinie lub pod numerem 
telefonu 535 000 523. 
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