
 

 

Regulamin Nagrody “Kryształowej Szpilki” w konkursie  o tytuł 

Kobiety Roku Północnej Wielkopolski  

 

 

§1 

1.  “Kryształowa Szpilka” jest nagrodą przyznawaną w konkursie o tytuł Kobiety 

Roku Północnej Wielkopolski. 

2. Organizatorem konkursu jest Maria Małgorzata Janyska- Posłanka na Sejm RP. 

3.  Nominowane do Nagrody mogą być kobiety z  terenu powiatów: pilskiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, chodzieskiego, obornickiego, 

szamotulskiego, wągrowieckiego. 

4.   Tytuły przyznawane są w następujących kategoriach: 

1)   Osobowość Roku, 

2)   Przedsiębiorczość, 

3)   Kultura, 

4)   Działalność na rzecz lokalnej społeczności. 

§2 

Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci statuetki “ Kryształowej Szpilki”. 

§4 

       Nagrodę przyznaje Kapituła, w liczbie do 9 członków, w skład której wchodzą 

corocznie osoby zaproszone przez Organizatora konkursu. Kapitule przewodniczy 

Organizator. 

 

 

 

 



 

 

§5 

 

Kapituła przyznaje Nagrodę na wniosek: 

1)   organów administracji publicznej, 

2)   organizacji pozarządowych, 

3)   organizacji samorządu gospodarczego i podmiotów gospodarczych, 

4)   szkół i uczelni wyższych. 

 

§6 

1.   Wniosek o przyznanie Nagrody został określony na załączniku nr 1 i powinien 

zawierać: 

1)   kategorię, do której kandydatka jest zgłaszana, 

2)   dane kandydatki: imię i nazwisko/nazwa firmy, instytucji, organizacji 

pozarządowej, adres, dane kontaktowe, 

3)   dane wnioskodawcy: nazwę wnioskodawcy, adres, dane kontaktowe, 

4)   informację o szczególnych osiągnięciach, sukcesach lub informację 

dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności zawodowej, 

artystycznej, społecznej, innej, które skutkują w   rozwoju gospodarczym, 

społecznym i promocji Północnej Wielopolski, 

6)   uzasadnienie wniosku, 

7)   datę oraz podpis wnioskodawcy. 

2.   W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do 

ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. 

 

 

 

 



 

 

3.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

a. złożenia po terminie; 

b. wycofania przez wnioskodawcę; 

c. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

4. Wnioski składane są w terminie podawanym rokrocznie w zaproszeniu do 

składania wniosków, które jest ogłaszane publicznie i przesyłane do podmiotów 

administracji publicznej, samorządów gospodarczych, organizacji pozarządowych 

w wskazanych powiatach. 

5. Osoba nominowana do Nagrody może być zgłoszona tylko do jednej kategorii. 

 

§7 

 

Nagrody wręczane będą na uroczystej gali organizowanej raz do roku w Pile. 

 


