Prezydent Miasta Lublin
Załącznik do zarządzenia nr 65/7/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia XIV. edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji
wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób z
niepełnosprawnościami na terenie miasta Lublin

Regulamin przyznawania medali i wyróżnień specjalnych
w Konkursie dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się
osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz
aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami na terenie
miasta Lublin
§1
INFORMACJE O KONKURSIE
1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie osób oraz instytucji/organizacji
wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz
aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Lublin.
2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Lublin.
3. Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach:
1) kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób
z niepełnosprawnościami;
2) kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji
i integracji osób z niepełnosprawnościami;
3) kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz
aktywizacji
społecznej
i
zawodowej
oraz
integracji
osób
z niepełnosprawnościami.
4. Nagrodami w Konkursie są Medale Prezydenta Miasta Lublin, które wręczone
zostaną na corocznym uroczystym spotkaniu ze środowiskiem osób
z niepełnosprawnościami przez Prezydenta Miasta Lublin. W szczególnych
przypadkach możliwe jest przyznanie wyróżnień specjalnych.
§2
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie lub przesłanie
wypełnionego zgłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs
o Medal Prezydenta Miasta Lublin.
2. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres: Wydział ds. Osób
Niepełnosprawnych, ul. Diamentowa 2, 20 - 447 Lublin lub dostarczyć osobiście do
siedziby Wydziału (sekretariat, pok. 106, w godz. 7.30 : 15.30).
3. Do Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszone osoby fizyczne,
organizacje i instytucje posiadające siedzibę lub wykonujące działalność na terenie
miasta Lublin, zwane dalej „kandydatami”.
4. Każdy może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów do poszczególnych kategorii.
5. Do Konkursu mogą zgłosić się lub zostać zgłoszone:
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1) w kategorii I – osoby z niepełnosprawnościami za wybitne osiągnięcia
zawodowe, twórcze, sportowe itp.;
2) w kategorii II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji
i integracji osób z niepełnosprawnościami;
3) w kategorii III – instytucje/organizacje zaangażowane w działalność na rzecz
aktywizacji
społecznej
i
zawodowej
oraz
integracji
osób
z niepełnosprawnościami.
§3
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zgłoszenie do Konkursu powinno odpowiednio zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę kandydata;
2) dane podmiotu zgłaszającego kandydata;
3) czytelny podpis kandydata lub podmiotu zgłaszającego kandydata;
4) uzasadnienie;
5) ewentualne
załączniki
potwierdzające
wybitne
osiągnięcia
osób
z niepełnosprawnościami
w
różnych
dziedzinach
lub
zrealizowane
przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami
na terenie miasta Lublin.
2. Uzasadnienie nie powinno obejmować więcej niż jedną stronę formatu A4 dla
każdego kandydata.
§4
TERMINY
1. Datę ogłoszenia Konkursu, termin nadsyłania zgłoszeń oraz corocznego spotkania
środowiska osób z niepełnosprawnościami ustala Organizator.
2. Konkurs rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej
Organizatora www.um.lublin.eu/niepelnosprawni.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie nie krótszym niż 15 dni kalendarzowych
począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
4. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do Wydziału
ds. Osób Niepełnosprawnych lub data stempla pocztowego.
§5
KAPITUŁA KONKURSU
1. Kapitułę Konkursu tworzy Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Lublin.
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Przewodniczący Rady, o której mowa
w ust.1, lub inna osoba wyznaczona przez Radę.
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§6
ZASADY PRZYZNAWANIA MEDALU PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
1. Kapituła Konkursu wnioskuje do Prezydenta Miasta Lublin o przyznanie
nominowanym medali lub wyróżnień specjalnych.
2. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nominowaniu do medali i wyróżnień
specjalnych w obecności co najmniej połowy swojego składu.
3. Kapituła Konkursu nominuje do medali i wyróżnień specjalnych, biorąc pod uwagę
działalność lub osiągnięcia opisane w uzasadnieniu wniosku.
4. Kapituła Konkursu nominuje po jednej osobie i instytucji/organizacji w każdej
kategorii w szczególnych sytuacjach Kapituła Konkursu może wnioskować do
Prezydenta Miasta Lublin o przyznanie wyróżnień specjalnych.
5. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła Konkursu może nominować więcej niż jedną
osobę i instytucję/organizację w każdej kategorii.
6. Kapituła Konkursu nominuje do medali i wyróżnień specjalnych poprzez
osiągnięcie jednomyślności.
7. W przypadku braku jednomyślności, Kapituła Konkursu podejmie decyzję
w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
8. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Kapituły
Konkursu.
9. Kapituła Konkursu podejmie decyzję w ciągu 14 dni od upływu terminu nadsyłania
zgłoszeń.
10. Kapituła Konkursu przedstawia nominowanych do medali i wyróżnień specjalnych
w poszczególnych kategoriach Prezydentowi Miasta Lublin w ciągu 7 dni od
podjęcia decyzji.
11. Na podstawie przedłożonych nominacji, Prezydent Miasta Lublin podejmuje
ostateczną decyzję o przyznaniu medali i wyróżnień specjalnych nominowanym
osobom i instytucjom/organizacjom.
12. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od nominacji kandydata
w poszczególnej kategorii Konkursu jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych
kandydatur nie zasługuje na uhonorowanie medalem lub wyróżnieniem
specjalnym.
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