
REGULAMIN KONKURSU „ZŁOTY GRYF” 
 
I. CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej, gospodarczej, 
sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców powiatu łęczyńskiego. 

2. Ustanowienie nagrody ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działalność oraz 
szczególne osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 
łęczyńskiego oraz  promocji jego walorów turystyczno – kulturowych w kraju i poza jego 
granicami.  

 
II. NAGRODA W KONKURSIE 

1. Nagrodą w konkursie jest statuetka. Organizator nie przewiduje wypłaty ekwiwalentu finansowego 
zamiast nagrody rzeczowej. 

2. Nagroda jest wyrazem szczególnego uznania dla wybitnych osiągnięć i sukcesów w czterech 
kategoriach:  

1) działalność społeczna,  
2) działalność gospodarcza,  
3) działalność sportowa, 
4) działalność kulturalna. 

3. Nagroda w konkursie nie może być przyznana po raz drugi osobom/ podmiotom, których 
działalność została uhonorowana przy okazji obchodów 10-lecia i 15-lecia Powiatu Łęczyńskiego. 
Lista osób/ podmiotów nagrodzonych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 
III. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej,  Al. Jana Pawła II 95 A, 
21 – 010 Łęczna, tel. (081) 53 15 200, fax. (081) 752 – 64 – 64, www.powiatleczynski.pl 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora. 
3. Wybór laureatów następuje zwykłą większością głosów. 
4. Pracami Kapituły kieruje jej przewodniczący, który w szczególności ustala termin zwołania 

Kapituły, a także podejmuje decyzje wiążące w innych sprawach dotyczących konkursu, a które 
nie zostały uregulowane w regulaminie. 

 
IV. ZASADY KONKURSU 

1. Nagroda może być przyznana: 
1) osobom fizycznym, 
2) osobom prawnym, w tym: 

a) instytucjom, 
b) organizacjom pozarządowym, 
c) przedsiębiorstwom, 
d) klubom sportowym, 

3) innym podmiotom, działającym na terenie powiatu łęczyńskiego lub szczególnie 
zasłużonym dla rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 
1) Przewodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego, 
2) Zarząd Powiatu Łęczyńskiego, 
3) radni Rady Powiatu Łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 3, 
4) burmistrz/ wójt gminy z terenu powiatu łęczyńskiego, 
5) radni rady gminy z terenu powiatu łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 3, 
6) instytucje, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, społeczne, sportowo – kulturalne 
z terenu powiatu łęczyńskiego, 
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7) mieszkańcy powiatu łęczyńskiego, w liczbie co najmniej 20. 
3. Jeden podmiot uprawniony może zgłosić nieograniczoną liczbę osób/ podmiotów do 

nagrodzenia. 
4. Formularz wniosku o przyznanie nagrody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
5. Wnioski z uzasadnieniem przyznania nagrody należy dostarczyć Organizatorowi do dnia 

30.08.2019 r. pod rygorem odrzucenia zgłoszenia – e-mailem (w formie skanu), osobiście 
lub pocztą do Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Zgłoszenia przyjmuje Lokalne Centrum 
Informacji Turystycznej, tel. (81) 531 52 02, e-mail: promocja@powiatleczynski.pl. 

6. Przy wyborze laureatów konkursu Kapituła Konkursowa bierze pod uwagę następujące 
kryteria: 
1) wyróżniające się osiągnięcia i sukcesy  gospodarcze, społeczne, sportowe i kulturalne, 
2) uzyskanie tytułu laureata konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu regionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
3) znaczny wkład w promowanie Powiatu Łęczyńskiego i budowanie jego dobrego 

wizerunku w kraju i za granicą,  
4) przypadające w danym roku kalendarzowym jubileusze działalności/ pracy. 

7. Wręczenie nagród odbędzie się  podczas Dożynek Powiatowych 2019 w Łęcznej w dniu 
15.09.2019 r. 
 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Przystąpienie do Konkursu przez osoby fizyczne wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na cele związane z organizacją konkursu. 

2. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łęcznej. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1. 

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do karty 
zgłoszenia. 

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na fotografowanie i publikację zdjęć z 
uroczystego wręczenia nagród. 

6. Informacje o nagrodzonych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Organizatora 
konkursu oraz zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora oraz w wydawnictwach 
promocyjnych Organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Złoty Gryf” 
 
LISTA OSÓB/ PODMIOTÓW UHONOROWANYCH PRZEZ POWIAT ŁĘCZYŃSKI 

 
 

1. JUBILEUSZ 10 – LECIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 
- w kategorii działalność społeczno - gospodarcza: Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, 
Huta Szkła Gospodarczego "EDWANEX" 
- w kategorii działalność sportowa: Górnik Łęczna S.A.,  zawodniczka sumo Justyna Mrugała 
- w kategorii działalność kulturalna: Marta Elżbieta Guz, prowadząca chór „Wiejadło" w Ludwinie, 
Zespół Ludowy „Jaszczowianki", Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki 
„PLAMA”. 
- w kategorii nagroda specjalna za wieloletnie zasługi dla Powiatu Łęczyńskiego: Lubelski Węgiel 
"Bogdanka" S.A. 
 
 

2. JUBILEUSZ 15 – LECIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO 
- Jerzy Tkaczyk oraz Jerzy Blicharski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta Łęczna 
w czasie przygotowywania reformy samorządowej z 1998 r., za aktywny udział w staraniach o 
powstanie Powiatu Łęczyńskiego, 
- Henryk Gański - Starosta I Kadencji Rady Powiatu oraz Piotr Winiarski - Wicestarosta I kadencji i 
Starosta II kadencji Rady Powiatu, za wkład w budowanie struktur powiatowych oraz szpitala 
powiatowego w Łęcznej, 
- Krystyna Wiśniewska - Przewodnicząca Rady Powiatu I i II kadencji oraz Arkadiusz Biegaj - 
Przewodniczący Rady Powiatu III kadencji, za zaangażowanie w kreowanie i wytyczanie kierunków 
działania Rady Powiatu w kolejnych latach jej funkcjonowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


