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Załącznik do uchwały nr 50/IV/2022  
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 1 marca 2022 r. 

 
 

Regulamin Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych 
dla dzieci i młodzieży Lublina 

 
 

§ 1 

 
Nagrodę przyznaje Młodzieżowa Rada Miasta Lublin. 

 

§ 2 

Przyznanie Nagrody ma na celu wskazanie i uhonorowanie osób zaangażowanych w 
życie duchowe, kulturalne, naukowe i społeczne miasta Lublina, które w swoich 
działaniach służą dobru dzieci i młodzieży. 

§ 3 

Nagroda przyznawana jest dla osób zaangażowanych w różnych obszarach życia 
kulturalnego, naukowego, społecznego i rodzinnego, podejmujących inicjatywy i 
działania służące dzieciom i młodzieży Lublina, a także promujących swoją postawą 
takie uniwersalne wartości jak prawda, piękno i dobro, głęboko zakorzenione w naszej 
kulturze.  

 

§ 4 

1. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach wiekowych:  
  1) osobom do 26 roku życia włącznie: 

a) za działalność prowadzoną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody;  
b) za całokształt działalności;  

  2) osobom od 27 roku życia: 
a)  za działalność prowadzoną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody;  
b) za całokształt działalności;  

2. Ponadto przyznać można Nagrodę pośmiertną za całokształt działalności. 

 

§ 5 

(skreślony) 

 

§ 6 

Za prawidłowość wyłonienia osób, którym zostanie przyznana Nagroda, odpowiada 
Jury. 
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§ 7 

W skład Jury wchodzi:  
1) Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, 
2) Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, wskazany przez 

Prezydium; 
3) Przewodniczący Komisji ds. Opiniowania Projektów Uchwał, 
4) Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, Współpracy z Samorządem 

Uczniowskim oraz Organizacjami Młodzieżowymi, 
5) Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sportu, 
6) Przewodniczący Komisji ds. Społecznych. 

 

§ 8 

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Lublina w wieku do 26 

roku życia włącznie.  

 

§ 9 

1. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy, stanowiący 

załącznik do Regulaminu (załącznik 1). 

2. Zgłaszający jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych oraz do pozyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od 

kandydata do Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Wzór zgody stanowi 

załącznik do Regulaminu (załącznik 2). 

3. Do ważności zgłoszenia wymaga się poparcia kandydata przez co najmniej 50 

uczniów lubelskich szkół, poprzez złożenie podpisu przez osoby popierające na liście, 

której wzór stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik 3).  

1) Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych.  

2) Jeśli osoba popierająca kandydaturę jest osobą niepełnoletnią, dodatkowo 

wymagana jest zgoda podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, 

dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby popierającej kandydata do 

Nagrody. Wzór zgody stanowi załącznik do Regulaminu (załącznik 4).  

4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi 
załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 

§ 10 

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą osób popierających kandydaturę oraz zgody na 

przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w kancelarii Wydziału Oświaty 

i Wychowania Urzędu Miasta Lublin lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców 

w terminie od 1 marca do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. 
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§ 11 

Jury prezentuje kandydatów wraz z krótką charakterystyką na pierwszej sesji 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin po upływie terminu określonego w § 10.  

 

 

§ 12 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zatwierdza laureatów Nagrody w drodze 

głosowania. 

 

§ 13 

Laureatów Nagrody ogłasza się w formie uchwały. 

 

§ 14 

Po wyborze laureatów przewodniczący Jury niezwłocznie informuje ich o przyznanej 

Nagrodzie. 

 

§ 15 

W przypadku przyznania Nagrody pośmiertnej o przyznaniu wyróżnienia informuje 

się najbliższą rodzinę laureata. Ona decyduje również o przyjęciu Nagrody. 


