
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU „MAZOWIECKA LADY D im. Krystyny Bochenek” 2019 r. 

 

§ 1 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: MCPS). 

2. Honorowy patronat nad konkursem „MAZOWIECKA LADY D im. Krystyny Bochenek”, 

(zwanym dalej w skrócie Konkursem), obejmie Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

§ 2 

CEL KONKURSU 

1. Celami konkursu są: 

1) Uhonorowanie kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia 

społecznego oraz promocję ich postaw na rzecz środowiska osób  

z niepełnosprawnościami. 

2) Zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet  

z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny na Mazowszu. 

3) Wyróżnienie działalności osób szczególnie aktywnych w realizację powyższych 

celów konkursu, działających na terenie województwa mazowieckiego. 

§ 3 

ADRESACI KONKURSU 

W konkursie mogą uczestniczyć kobiety zamieszkujące w województwie mazowieckim, 

działające na rzecz aktywnego życia kobiet z niepełnosprawnościami. 

§ 4 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od: 

1) jednostek administracji rządowej w województwie mazowieckim; 

2) jednostek administracji samorządowej województwa mazowieckiego; 

3) organizacji pozarządowych; 

4) podmiotów stanowiących środki masowego przekazu; 

5) placówek naukowych, edukacyjnych, kulturalnych; 
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6) osób fizycznych. 

2. Każda z kandydatek, bądź zgłaszająca ją instytucja lub organizacja powinna wypełnić 

oddzielny formularz, na podstawie którego zostaną wyłonione laureatki. 

3. Szczegółowe kategorie Konkursu: 

1) „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających 

w różnych obszarach życia społecznego; 

2) „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki; 

3) „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu; 

4) „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach 

pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich 

mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; 

5) „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz 

osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych. 

6) „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet 

pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

4. Wybierana jest jedna laureatka w każdej kategorii. 

§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Laureatki Konkursu wybiera co najmniej 7-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której 

wchodzą przedstawiciele organizatora, administracji samorządowej, parlamentu, 

organizacji pozarządowych. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dyrektor MCPS lub jego Zastępca. 

3. W skład Komisji Konkursowej mogą zostać powołane osoby cieszące się 

niekwestionowanym autorytetem i zaufaniem publicznym. 

4. Skład Komisji Konkursowej zatwierdza organizator w terminie do dnia  

31 maja 2019 r. Następnie  niezwłocznie po powołaniu Komisji Konkursowej podaje jej 

skład do wiadomości publicznej. Skład Komisji Konkursowej zostanie opublikowany 

przez Organizatora na stronie internetowej www.mcps.com.pl  

5. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
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§ 6 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATEK DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza 

Konkursowego, dostępnego na stronie internetowej MCPS (www.mcps.com.pl) wraz  

z klauzulą informacyjną RODO. 

2. Formularze zgłoszeniowe można doręczyć osobiście, pocztą tradycyjną do siedziby 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na adres:  

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: 

mcps@mcps.com.pl. 

3. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych rozpoczyna się 15 czerwca 2019 r.  

i upływa 31 lipca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania 

korespondencji elektronicznej). 

4. Kandydatka, o której mowa w § 3, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1, 

musi mieć ukończone 18 lat życia oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

5. Kandydatka, o której mowa w pkt 4, powinna być osobą z niepełnosprawnością 

w rozumieniu polskiego prawa i mieszkać na terenie województwa mazowieckiego 

z wyłączeniem, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 6.  

6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć zgodę kandydatki na udział  

w konkursie oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w wersji 

elektronicznej. 

7. W przypadku kandydatki w kategorii „Dobry Start”, która w chwili zgłoszenia 

nie ukończyła 18 roku życia, zgodę, o której mowa w pkt 6, wyraża opiekun prawny 

kandydatki. 

§ 7 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

Komisja konkursowa ocenia nadesłane zgłoszenia pod kątem zaangażowania działań kobiet 

w następujących dziedzinach: Kultura i Sztuka, Sport, Zaangażowanie Społeczne, Kariera 

Zawodowa, Dobry Start, Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami. 

§ 8 

NAGRODY 

Nagrodą w konkursie jest statuetka i dyplom pamiątkowy. 

http://www.mcps.com.pl/
mailto:mcps@mcps.com.pl
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§ 9 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Nagrody, o których mowa w § 8 pkt 1, wręczone zostaną podczas uroczystej gali 

finałowej laureatek Konkursu. 

2. O dokładnym terminie i miejscu gali finałowej laureatek Konkursu, kandydatki zostaną 

poinformowane w trybie odrębnym, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. W przypadku gdy, Laureat nie będzie mógł odebrać podczas ww. gali, nagroda będzie 

do odebrania w siedzibie MCPS nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

Regulaminu Konkursu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści 

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym terminów zawartych w niniejszym 

Regulaminie.  

3. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem. 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację wizerunku laureatów w  publikacjach 

związanych z niniejszym konkursem.  

5.  Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.mcps.com.pl. 

 

http://www.mcps.com.pl/

