
REGULAMIN  

MŁODZIEŻOWEJ NAGRODY OBYWATELSKIEJ  

Dzielnicy Białołęka  

 

 

CZĘŚĆ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1  

 

1. Młodzieżowa Nagroda Obywatelska Dzielnicy Białołęka jest wyróżnieniem osób 

młodych zaangażowanych społecznie i działających na rzecz swego środowiska.  

 

2. Celem Nagrody jest:  

1) rozbudzanie świadomości obywatelskiej młodzieży oraz budowanie kapitału 

społecznego;  

2) kształtowanie świadomości, że rozwój społeczności lokalnej zależy od wszystkich 

jej członków, a więc także od młodzieży;  

3) otwieranie struktur samorządu lokalnego dla obywateli i zachęcanie do 

kształtowania nowych form uczestnictwa obywatelskiego w życiu społecznym;  

4) promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. 

 

3. Do Nagrody kandydować mogą osoby w wieku 13-26 lat będący obywatelami 

Rzeczypospolitej Polski i działający na rzecz wspierania i rozwoju Dzielnicy Białołęka 

m.st. Warszawy. 

 

 

§ 2 

 

 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Kapituła – Kapituła Nagrody Obywatelskiej, o której mowa w § 6;  

2. Przewodniczący – Przewodniczący Kapituły o którym mowa w § 6;  

3. Nagroda – Młodzieżowa Nagroda Obywatelska Dzielnicy Białołęka, o której mowa 

w § 1;  

4. Organizator – Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka (zwana dalej MRDB). 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

NAGRODA OBYWATELSKA 

 

§ 3 

 

1. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach:  

a) Młody Wolontariusz; 

b) Młody Działacz Społeczny; 

c) Młody Samorządowiec – nagroda Burmistrza Dzielnicy Białołęka                             

m.st. Warszawy. 



 

2. W szczególnych przypadkach Kapituła może zadecydować o rozszerzeniu Nagrody 

o kolejne kategorie.  

 

3. Nagrodę Obywatelską w kategorii Młody Wolontariusz i Młody Działacz Społeczny 

przyznaje Kapituła, natomiast nagrodę w kategorii Młody Samorządowiec przyznaje 

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 

 

 

§ 4 

 

1. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka ogłasza pierwszą edycję konkursu o Nagrodę 

wraz z harmonogramem. 

 

2. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza internetowego lub 

papierowego i wysłania go razem z listem motywacyjnym na adres e-mail: 

Bialoleka.mrd@um.warszawa.pl. 

 

3. Wyniki konkursu Organizator ogłasza na uroczystej gali. Osoby wyróżnione oraz 

laureaci powiadamiani są indywidualnie.  

 

4. Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę, dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 

5. Nominowani do Nagrody otrzymują dyplomy. 

 

6. Laureaci nie mogą ponownie kandydować do Nagrody w następnych latach. 

 

 

§ 5 

 

1. Kapituła nominuje do Nagrody najwybitniejszych działaczy obywatelskich, zgodnie 

z kryteriami szczegółowymi określonymi poniżej.  

 

2. Kandydat powinien wykazywać dużą aktywność w realizowaniu inicjatyw 

obywatelskich.  

 

3. Kandydat powinien być wrażliwy na potrzeby zarówno swego środowiska, jak 

i otoczenia.  

 

4. Kandydat powinien przeznaczać swój czas i siły na bezinteresowną pomoc innym.  

 

5. Kandydat powinien cechować się nieposzlakowaną opinią.  

 

6. Kandydat powinien angażować się w różne inicjatywy społeczne, zarówno w szkole, 

jak i poza nią. 
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7. Kandydat powinien wykazywać dużą aktywność społeczną na rzecz wspierania 

i rozwoju Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.  

 

 

 

CZĘŚĆ III 

KAPITUŁA NAGRODY OBYWATELSKIEJ 

 

§6 

 

1. MRDB powołuje Kapitułę Młodzieżowej Nagrody Obywatelskiej i wyznacza jej 

Przewodniczącego poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały. MRDB może wyznaczyć 

zastępcę Przewodniczącego.  

 

2. Kapituła składa się z pięciu członków powoływanych spośród osób wspierających 

aktywność obywatelską młodzieży. 

 

3. MRDB w wyniku stwierdzenia niezgodności pracy członków Kapituły może zmienić 

jej skład, odwołując lub powołując poszczególnych Członków i Przewodniczącego 

Kapituły poprzez przyjęcie odpowiedniej Uchwały na Sesji. Powołani w tym trybie 

Członkowie i Przewodniczący Kapituły pełnią swoje funkcje przez okres od powołania 

do końca konkursu.  

 

4. Celem pracy Kapituły jest wybór spośród uczestników konkursu nominowanych do 

Nagrody j i wybranie spośród nich laureatów.  

 

 

§ 7 

 

1. Przyznanie Nagrody następuje w trybie konkursowym.  

 

2. Organizator, po upływie terminu, o którym mowa w harmonogramie (§ 4 ust. 1), 

niezwłocznie sporządza listę kandydatów, którzy mogą brać udział w Konkursie, z 

podziałem według kategorii konkursu. Organizator dostarcza z odpowiednim 

wyprzedzeniem wszystkim Członkom i Przewodniczącemu Kapituły tę listę wraz z 

wyciągami z opisów w zakresie niezbędnym do dokonania oceny uczestników.  

 

3. Szczegółowy tryb dokonywania wyboru nominowanych podmiotów określa Kapituła 

w nawiązaniu do liczby i charakteru kandydujących.  

 

4.  Wnioski mogą być poddawane weryfikacji merytorycznej i formalnej oraz ocenie 

ekspertów.  

 

 

5. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Kapituły, po uzgodnieniu z Członkami 

Kapituły, może wystosować listy uznania dla kandydatów, którzy nie uzyskali 

nominacji do Nagrody, ale którzy w sposób wyróżniający realizują cele Nagrody.  



 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV 

NAGRODA PUBLICZNOŚĆI 

 

§ 8 

 

1. W kategorii Młody Działacz Społeczny, Młody Wolontariusz oraz Młody 

Samorządowiec przyznawana jest nagroda publiczności. 

 

2. Nagrodę przyznają internauci poprzez głosowanie internetowe. 

 

3. Osoba nominowana w danej kategorii, która uzyskała najwięcej głosów, otrzymuje 

Nagrodę Publiczności. 

 

 

CZĘŚĆ V 

MŁODY SAMORZĄDOWIEC – NAGRODA BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKI M.ST. 

WARSZAWY 

 

§ 9 

1. Nagrodę w kategorii Młody Samorządowiec przyznaje Burmistrz Dzielnicy Białołęka 

m.st. Warszawy. 

 

2. Kandydatami mogą być obecni albo byli radni Młodzieżowych Rad oraz osoby, 

działające na rzecz wspierania samorządności. 

 

3. Kapituła Nagrody przekazuje Burmistrzowi zgłoszenia kandydatów i nie uczestniczy 

w dalszym procesie przyznawania Nagrody w tej kategorii. 

 

 

CZĘŚĆ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 

 

1. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów 

związanych z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją 

uroczystości wręczenia nagród i różnego rodzaju akcji promocyjnych prowadzonych 

przez MRDB. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.  

 


