
Civis Activus
Konkurs dla aktywnych mieszkańców Ziemi Kłodzkiej o laur Civis Activus

Aktywny Obywatel

I. Cele konkursu
1. Rozwijanie i promowanie rożnych form aktywności mieszkańców regionu
2. Budowanie i wspieranie postaw aktywności, jako istotnego czynnika kształtowania społeczeństwa 
obywatelskiego
3. Uhonorowanie najaktywniejszych mieszkańców regionu

I. Organizator
Stowarzyszenie Fundus Glacensis, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa Zdrój, 
fundusglacensis@gmail.com
Komisarze konkursu: Wojciech Heliński (tel.536185088), Marek Mazurkiewicz (tel.601701355)

II. Warunki zgłaszania kandydatów
1. Wypełnienie : ANKIETY „IMPULS” oraz  ZGŁOSZENIA KANDYDATA przez organizację lub 
osobę fizyczną a także ZGODY KANDYDATA  (formularze w załączeniu).
2. Terminowe dostarczenie ANKIETY, ZGŁOSZENIA i ZGODY do organizatora, pocztą 
elektroniczną lub tradycyjną.
3. Prawo zgłaszania kandydatur mają wyłącznie organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.
4. ZGŁOSZENIE powinno dotyczyć konkretnej osoby (mieszkańca Powiatu Kłodzkiego) trwale 
zaangażowanej w działalność społeczną, kulturalną, wolontariat, działania charytatywne itp. (opis 
kandydata nie powinien dotyczyć jego sukcesów i osiągnięć zawodowych, politycznych i komercyjnych 
lecz koncentrować się na jego aktywności i działaniach na rzecz społeczności lokalnej)
5. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia :

- dotyczące organizacji, grup osób, imprez, działań,
- dokonywane przez podmioty nieuprawnione,
- niespełniające innych warunków niniejszego regulaminu.

I. Terminy
1. Wypełnienie i dostarczenie: ANKIETY „IMPULS” oraz ZGŁOSZENIA KANDYDATA przez 
organizację lub osobę fizyczną wraz ze ZGODĄ KANDYDATA  - do 31.10.2013 (decyduje data stempla 
pocztowego)
2. Rozpatrzenie zgłoszeń przez Kapitułę powołaną przez organizatora do 31.01.2014.
3. Rozstrzygniecie I edycji konkursu – do 31.03.2014 (uczestnicy konkursu zostaną poinformowani 
o terminie i miejscu Finału Konkursu)

I. Podsumowanie Konkursu
1. Wszyscy uczestnicy konkursu (kandydaci) zostaną zaproszeni na Galę Finałową
2. Kapituła konkursu wyłoni osoby nominowane oraz laureatów konkursu (5-10 osób)
3. Ilość nominacji nie jest ograniczona
4. Laureaci otrzymają nagrody honorowe (laur Civis Activus)
5. Kapituła ma prawo przyznać nagrody rzeczowe i finansowe.
6. Organizator zastrzega prawo zmian i uzupełnień w regulaminie.
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Zgłoszenie Kandydata

I. Dane osobowe kandydata

1. Imię i nazwisko …..

2. Adres, telefon, e-mail …..

II. Opis działalności i dokonań zgłaszanego kandydata...

Organizacja lub osoba dokonująca zgłoszenia

data ….. podpis …..

Wyrażam zgodę na kandydowanie w konkursie oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
organizatora konkursu.

data ..... podpis kandydata …...

Stowarzyszenie Fundus Glacensis, ul. Kombatantów 1/9, 57-350 Kudowa Zdrój, fundusglacensis@gmail.com, 
punkt konsultacyjny ul. Kombantantów 4a,  tel.536185088), 601701355
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