
Załącznik do uchwały nr 872/LI/2014
Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku

Regulamin przyznawania
nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży

za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych

§ 1

Regulamin  określa  zasady  oraz  tryb  przyznawania  nagrody Prezydenta  Miasta
Płocka  dla  dzieci  i  młodzieży  za  osiągnięcia  artystyczne oraz  dla  ich  opiekunów
artystycznych.

§ 2

1. Nagroda przyznawana jest uczniom płockich szkół:
a) podstawowych,
b) gimnazjalnych,
c) ponadgimnazjalnych

oraz opiekunom artystycznym.
2. Nagroda jest przyznawana za szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie:

a) sztuk plastycznych,
b) muzyki, tańca, śpiewu,
c) teatru i filmu,
d) literatury.

3. Środki  finansowe  na  nagrody  określone  są  w  budżecie  miasta  na  dany  rok
w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 3
1. Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie wniosku.
2. Termin wręczenia nagrody ustala Prezydent Miasta Płocka.

§ 4

1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do dnia 15 września każdego roku.
2. Wnioski  o  przyznanie  nagrody obejmują  osiągnięcia  za  okres  minionego roku

szkolnego.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać (w zał. wzór wniosku):

1) dane  wnioskodawcy:  nazwa,  adres  instytucji/osoby  wnioskującej,
tel. kontaktowy,

2) informacje o kandydacie do nagrody: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy, NIP, PESEL oraz miejsce nauki (szkoły) kandydata, nr konta,

3) informacje  dotyczące  dotychczasowych  osiągnięć  artystycznych  kandydata
(zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie
dyplomów, wyróżnień i innych otrzymanych nagród),

4) opinię o kandydacie wraz z uzasadnieniem,
5) inne referencje lub rekomendacje oraz oświadczenie,
6) informacje o opiekunie do nagrody: imię i  nazwisko, miejsce zamieszkania,

tel. kontaktowy, NIP, PESEL oraz miejsce pracy opiekuna, nr konta.
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§ 5

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
a) szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
b) szkoły artystyczne,
c) instytucje kultury oraz instytucje prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie

twórczości artystycznej,
d) stowarzyszenia  twórcze  oraz  inne  organizacje  pozarządowe  prowadzące

działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.

§ 6 

Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje się raz w roku.

§ 7

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) wycofania przez wnioskodawcę,
c) złożenie wniosku niekompletnego.

§ 8

1. Prezydent  Miasta  Płocka  powołuje  zespół  opiniujący  do  spraw  przyznawania
nagrody  Prezydenta  Miasta  Płocka  dla  dzieci  i  młodzieży  za  osiągnięcia
artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

2. W pracach zespołu uczestniczą:
a) Zastępca Prezydenta Miasta wyznaczony przez Prezydenta Miasta Płocka,
b) dwóch  przedstawicieli  środowiska  kultury  (specjaliści,  eksperci  w  danej

dziedzinie sztuki),
c) przedstawiciel komisji merytorycznej Rady Miasta Płocka,
d) dwóch przedstawicieli wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Płocka.

3. Przewodniczącego zespołu wskazuje Prezydent Miasta Płocka.

§ 9
Do zadań zespołu należy:
α) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków,
β) wyłonienie kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci 

i młodzieży za osiągnięcia artystyczne wraz z uzasadnieniem oraz dla ich 
opiekunów,

χ) przedstawianie Prezydentowi Płocka propozycji listy kandydatów wraz 
z wysokością nagrody.

§ 10

1. Posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący zespołu.
2. Posiedzenie zespołu uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej

połowa członków zespołu.
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3. Wyłonienie  kandydatów  do  nagrody  odbywa  się  w  głosowaniu  jawnym,
większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego zespołu.

4. Członkowie zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 11

1. Prezydent  może  przyznawać  nagrodę  z  własnej  inicjatywy  z  pominięciem
procedury określonej w § 4,5,6,7,8.

2. Ostateczną  decyzję  w  sprawie  wysokości  przyznanych  nagród  podejmuje
Prezydent w formie Zarządzenia.

3. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 12

Listę  nagrodzonych  wraz  z  wysokością  nagrody  podaje  się  do  publicznej
wiadomości.

Załączniki:
1. wzór wniosku
2. oświadczenie dla nagrodzonego
3. oświadczenie dla opiekuna
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka
dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz
dla ich opiekunów artystycznych

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów
artystycznych

1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwa, adres instytucji/ osoby wnioskującej:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:

Telefon kontaktowy, e-mail:

2. INFORMACJE O KANDYDACIE DO NAGRODY

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

NIP 

Tel. kontaktowy

PESEL- data i miejsce urodzenia:

Nazwa szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał kandydat do nagrody:

Nr konta 

- - - - - -
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3. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
KANDYDATA DO NAGRODY

np:
a) o charakterze międzynarodowym
b) ogólnopolskim

4. OPINIA O KANDYDACIE WRAZ Z UZASADNIENIEM
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5. REFERENCJE/RECENZJE

6. INFORMACJE O OPIEKUNIE ARTYSTYCZNYM

Imię i nazwisko:

Adres zameldowania:

Adres do korespondencji:

NIP 

Tel. kontaktowy

PESEL- data i miejsce urodzenia:

Miejsce pracy opiekuna artystycznego:

Nr konta 

- - - - - -

...........................
Data

…………………….
Podpis, pieczęć
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                                                                                                                               Załącznik nr 2 do Regulaminu
przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka
dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz 
dla ich opiekunów artystycznych

Płock, dnia…...........

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie oraz utrwalanie moich danych osobowych
zawartych  we  wniosku  na  potrzeby  Urzędu  Miasta  Płocka,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
oraz potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku. Oświadczam, iż pouczono
mnie o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

…………………….................................................
Podpis kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego
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                                                                                                                               Załącznik nr 3 do Regulaminu
przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka
dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz 
dla ich opiekunów artystycznych

Płock, dnia………...

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, udostępnianie oraz utrwalanie moich danych osobowych
zawartych  we  wniosku  na  potrzeby  Urzędu  Miasta  Płocka,  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
oraz potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku. Oświadczam, iż pouczono
mnie o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: 

…………………….................................................
Podpis opiekuna artystycznego
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