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§1 

ORGANIZATOR KONKURSU 
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, Marka Plury, zwane dalej Biurem.  
 
§2 

CEL KONKURSU 
1. Promocja aktywności niepełnosprawnych kobiet.  

2. Zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i 
społeczny.  

3. Wyróżnienie działalności organizacji i osób szczególnie aktywnych w realizację powyższych celów konkursu, 
działających na terenie województwa śląskiego.  
 

§3 

ADRESACI KONKURSU 
 
1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby bądź organizacje z województwa śląskiego, działające na rzecz aktywnego 
życia kobiet z niepełnosprawnościami.   

 
§4 

ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od:  
I. organizacji, instytucji, w których w sposób aktywny działają kobiety z niepełnosprawnościami  

II. organizacji, instytucji oraz osób prywatnych współpracujących z kobietami z niepełnosprawnościami  

III. organizacji, instytucji oraz osób prywatnych działających dla kobiet z niepełnosprawnościami  

IV. kobiet z niepełnosprawnościami, które swoimi działaniami promują ideę aktywności w dziedzinach  
 
A. Kultura i Sztuka  

B. Sport  

C. Zaangażowanie społeczne  

D. Kariera zawodowa  

E. Dobry start  
 
2. Każda z kandydatek, bądź zgłaszająca ją instytucja lub organizacja powinna wypełnić oddzielny formularz, na 
podstawie, którego zostaną wyłonione laureatki.  
 

 



§5 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATEK DO KONKURSU 
1. Formularze zgłoszeniowe kandydatek należy przekazywać poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@plura.pl 

lub listownie na adres Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury w Brukseli, (ul Ceglana 4a, 40-514 
Katowice).  
2. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatek rozpoczyna się 14 stycznia 2019 r. i upływa dnia 31 marca 2019 r. 
(decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Biura).  

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego, dostępnego 
na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Marka Plury: www.plura.pl, lub w Biurze Posła Marka 
Plury w Katowicach. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przesłania przez Biuro formularza zgłoszeniowego 
pod wskazany adres. W takiej sytuacji należy skontaktować się z Biurem telefonicznie pod numerem 501- 593- 432 
lub 0032 22837712.  

4. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 1 ppkt IV E), musi mieć ukończone 18 lat życia oraz 
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.  

5. Kandydatka, o której mowa w pkt. 1 powinna być osobą niepełnosprawną w rozumieniu polskiego prawa i 
mieszkać na terenie Polski.  

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć zgodę kandydatki na udział w konkursie oraz przynajmniej 
jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w formie elektronicznej.  

7. W przypadku kandydatki w kategorii "Dobry Start", która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 roku życia, 
czynności, o których mowa w pkt. 4 dokonuje jej opiekun prawny.  
 

§6 
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

1. Biuro ocenia nadesłane zgłoszenia pod kątem zaangażowania działań kobiet w następujących dziedzinach: Kultura 
i sztuka, Sport, Zaangażowanie społeczne, Kariera zawodowa, Dobry start. 

 
§7 

NAGRODY 
1. Nagrodą w konkursie jest udział w uroczystej gali finałowej, pamiątkowy dyplom i nagroda rzeczowa.  

2. Konkurs przewiduje wyłonienie jednej laureatki z każdego powiatu województwa Śląskiego  

3. Dodatkowo, spośród laureatek powiatowych zostaną wyłonienie „Lady D Województwa Śląskiego” w 
następujących kategoriach:  
 
A. Kultura i Sztuka  
B. Sport  
C. Zaangażowanie społeczne  
D. Kariera zawodowa  
E. Dobry start  

§8 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Do końca marca 2019r. Biuro ogłosi listę laureatek nagrodzonych w konkursie. Wyniki konkursu przedstawione 

zostaną na stronie internetowej Posła do Parlamentu Europejskiego, Marka Plury: www.plura.pl. §9 
 
§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.  

2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez biuro są ostateczne.  

3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w trakcie 
trwania konkursu.  

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w 
tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 


