
Prezydent Miasta Lublin ogłasza Konkurs o Tytuł „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2015”
Konkurs ogłaszany jest w ramach realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus”

Regulamin Konkursu „PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE ZA ROK 2015”

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Konkursie – należy przez to rozumieć Konkurs o przyznanie Tytułu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie 
za rok 2015”;

2) Partnerach Programu- należy przez to rozumieć podmioty uczestniczące w Programie na rzecz dużych 
rodzin  „Rodzina  Trzy  Plus”,  którzy  do  dnia  ogłoszenia  Konkursu  zawarły  z  Miastem  Lublin 
porozumienia deklarując ulgi i zwolnienia dla dużych rodzin;

3) Programie „Rodzina Trzy Plus” - należy przez to rozumieć Program na rzecz dużych rodzin „Rodzina 
Trzy Plus”, przyjęty uchwałą Nr 429/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  
wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Rodzina Trzy Plus”;

4) dużych rodzinach – rodzinach, które uczestniczącą w Programie „Rodzina Trzy Plus”, a ich członkowie 
posiadają aktualne Karty „Rodzina Trzy Plus”;

5) Tytule - należy przez to rozumieć Tytuł „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” przyznawany w niniejszym 
Konkursie, który może być używany przez laureatów w celach reklamowych;

6) Formularzu  zgłoszeniowym  -  należy  rozumieć  jako  dokument  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej 
zawierający oznaczenie Organizatora, przeznaczony do głosowania, którego wzór stanowi  Załącznik 
do niniejszego Regulaminu.

§ 2
Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.

§ 3
Konkurs prowadzony jest na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Cele Konkursu

§ 4
1. Celem głównym Konkursu jest wybór Partnera i nadanie mu Tytułu jako podmiotu przyjaznego dużej 

rodzinie wyróżniającego się spośród innych Partnerów uczestniczących w Programie „Rodzina Trzy Plus”.

2. Cele szczegółowe Konkursu:
1) motywowanie do działania na rzecz dużych rodzin oraz ich promocji;
2) wprowadzenie elementu pozytywnej rywalizacji wśród Partnerów uczestniczących w Programie 

„Rodzina Trzy Plus”;
3) zwiększenie  zainteresowania  podmiotów  i  mediów  działaniami  na  rzecz  dużych  rodzin,  w  tym 

Programem „Rodzina Trzy Plus”;
4) promocja Partnerów Programu „Rodzina Trzy Plus” jako podmiotów przyjaznych dużym rodzinom;
5) promocja i współpraca pomiędzy podmiotami niepublicznymi a Miastem Lublin.

III. Uczestnicy Konkursu

§ 5
Konkurs przeznaczony jest dla:

1) Partnerów Programu „Rodzina Trzy Plus”;
2) Członków dużych rodzin.

IV. Warunki i zasady Konkursu

§ 6
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest pobranie, wypełnienie, wysłanie listownie lub mailem formularza 

zgłoszeniowego do dnia 6 listopada 2015 r. 
2. Kandydat do nadania tytułu wyłoniony zostanie spośród Partnerów Programu.
3. Udział w głosowaniu mogą wziąć jedynie członkowie dużych rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia.
4. Osobami  głosującymi  nie  mogą być  przedstawiciele  Organizatora  i  członkowie  ich  rodzin,  a  także 



przedstawiciele Partnerzy Programu „Rodzina Trzy Plus” ich przedstawiciele, a także członkowie ich 
rodzin.

V. Tryb i zasady składania formularzy

§ 7
1. Udział  w  głosowaniu  oznacza  czytelne  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego,  posiadającego 

oznaczenie Organizatora.
2. Formularze  przez  okres  trwania  konkursu  gromadzone  będą  w przygotowanej  do  tego  celu  urnie 

konkursowej.
3. Urna konkursowa umieszczona będzie wyłącznie w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Lublin przy ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin.
5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w siedzibie Wydziału Zdrowia  i  Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Lublin przy ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin oraz na stronie internetowej 
Programu www.trzyplus.lublin.eu.

6. Formularz zgłoszeniowy dostarczony może zostać w jeden z poniższych sposób: 
1) osobiście: wypełnienie na miejscu i wrzucenie do urny konkursowej;
2)  listownie  do  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Lublin  na  adres:  ul. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin z dopiskiem Konkurs „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie 
za rok 2015;
3) wysłanie e-maila na adres: trzyplus@lublin.eu;

7. Formularze dostarczone listownie  bądź drogą mailową umieszczone zostaną w urnie  konkursowej 
przez Organizatora.

8. Składanie formularzy trwa do dnia 6 listopada 2015 r. Wszystkie formularze konkursowe dostarczone 
po tym dniu nie biorą udziału w Konkursie.

9. O przyjęciu formularza zgłoszeniowego decyduje data jego wpłynięcia do Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

10. Dostarczone formularze zgłoszeniowe przechodzą na własność Organizatora.
11. Złożenie  formularza  zgłoszeniowego do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego 

Regulaminu. 
12. Jedna osoba jednorazowo może wypełnić tylko jeden egzemplarz formularza zgłoszeniowego.
13. Otwarcie urny konkursowej oraz analiza formularzy zgłoszeniowych dokonana zostanie przez Kapitułę 

Konkursu.

VI. Laureaci i nagrody

§ 8
1. Tytuł laureata otrzyma Partner, który uzyska największą liczbę punktów na podstawie dostarczonych 

formularzy zgłoszeniowych.
2. Laureat otrzyma Tytuł „ Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2015” oraz statuetkę.
3. Kapituła  Konkursu  może  przyznać  dodatkowe  wyróżnienia  innym  Partnerom  Programu,  którzy 

w sposób szczególny działają na rzecz dużych rodzin.
4. Kapituła Konkursu może przyznać także nagrody specjalne Partnerom Programu.

§ 9
1. O przyznaniu  Tytułu Organizator  poinformuje Laureatów poprzez wysłanie wiadomości  e-mail  oraz 

zamieszczenie informacji na stronie Programu: www.trzyplus.lublin.pl.
2. Nadanie Tytułu odbędzie się na uroczystości finałowej przyznania Tytułu „ Podmiot Przyjazny Dużej 

Rodzinie za rok 2015”.
3. Nagrodzenie  Laureatów nie  ma charakteru majątkowego,  a brak nagrodzenia  Tytułem nie  stanowi 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Partnerów.

§ 10
Laureat  promowany będzie  za  pośrednictwem dostępnych środków medialnych,  przede  wszystkim 

poprzez serwis internetowy Urzędu Miasta Lublin.

§ 11
1. Laureat Konkursu uzyska prawo do wykorzystania Tytułu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” w celu 

reklamy i promocji swojej działalności.
2. Tytuł może być zamieszczany na materiałach promocyjno-reklamowych Laureata.

http://www.trzyplus.lublin.eu/
http://www.trzyplus.lublin.pl/
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§ 12
1. W ramach Konkursu dla członków rodziny biorącej udział w głosowaniu ufundowane zostały nagrody.
2. Fundatorami nagród są:

1) E. Leclerc
2) Castorama
3) Teatr Osterwy w Lublinie
4) Agit Hotel Congress & SPA
5) EncePence Pizzeria & Pub
6) Jupi Park

3. Wybór zwycięzców odbędzie się w drodze losowania.
4. Losowania dokona Kapituła Konkursu.
5. Nagrody  wręczone  zostaną  przez  fundatorów  podczas  uroczystości  finałowej  przyznania  Tytułu 

„ Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2015”.

VII. Kapituła Konkursu

§ 13
O przyznaniu Tytułu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2015” oraz innych wyróżnień decyzje 

podejmuje Kapituła Konkursu.

§ 14
1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezydent Miasta Lublin, w składzie co najmniej 3 osobowym.
2. W pracach Kapituły Konkursu mogą uczestniczyć także z głosem doradczym inne osoby wskazane 

przez Przewodniczącego Kapituły.
3. W sprawach spornych Przewodniczący Kapituły ma głos decydujący.
4. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 15
1. Regulamin wraz z załącznikiem można uzyskać w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Lublin  przy ul.  Króla Stanisława Leszczyńskiego 20,  20-069 Lublin  oraz na stronie 
internetowej Programu:  www.trzyplus.lublin.eu w zakładce  „PODMIOT PRZYJAZNY DUŻEJ RODZINIE 
ZA ROK 2015”.

2. Wszystkie  dodatkowe  informacje  dotyczące  Konkursu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej 
www.trzyplus.lublin.eu lub pod nr telefonu 81 466 34 42-45.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bez podania przyczyny.

§ 16
Obsługę  administracyjno  –  techniczną  Konkursu  sprawuje  Wydział  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych 

Urzędu Miasta Lublin.
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