Regulamin przyznawania Statuetki „Zwiastun”
§1
Postanowienia ogólne
1. Statuetka „Zwiastun” (zwana dalej Statuetką) została ustanowiona celem uhonorowania
osób, firm i instytucji, które wspierają finansowo Liceum Ogólnokształcące w Centrum
Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, zwanym dalej „Liceum”, kierując
się potrzebą serca i troską o właściwe wychowanie i kształcenie polskiej młodzieży.
2. Statuetkę przyznaje się raz w roku osobom fizycznym i prawnym związanym z Liceum.
3. Statuetka może być przyznawana za działania indywidualne lub zespołowe.
4. Statuetkę przyznaje się za:
a) przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji im. ks. Siemaszki w celu
wsparcia realizacji zadań statutowych Liceum,
b) nieodpłatne świadczenie usług na rzecz Liceum,
c) budowanie wizerunku Liceum w środowisku lokalnym.
§2
Kapituła
1. Statuetkę przyznaje Kapituła, składająca się z 7 członków. Kapitułę powołuje dyrektor
Liceum. W skład Kapituły wchodzi dyrektor Liceum, dyrektor Zarządu Fundacji im. ks.
Siemaszki – organu prowadzącego szkołę, zastępca dyrektora Zarządu Fundacji im. ks.
Siemaszki – dyrektor ds. ekonomicznych, kierownik Internatu, pedagog szkolny,
przewodniczący(-a) Rady Rodziców oraz przewodniczący(-a) Samorządu Szkolnego.
Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję społecznie.
2. Przewodniczącym Kapituły jest dyrektor Liceum. Przewodniczący kieruje pracami
i przewodniczy obradom Kapituły.
3. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły lub w razie jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego, wyznaczany przez każdego nowego
Przewodniczącego spośród członków Kapituły.
4. Decyzje Kapituły są ważne bez względu na ilość obecnych jej członków na posiedzeniu,
o ile wszyscy członkowie Kapituły zostali prawidłowo powiadomieni o spotkaniu.
Powiadomienie członków Kapituły o jej posiedzeniu odbywa się telefonicznie bądź drogą

elektroniczną, na 2 tygodnie przed posiedzeniem (członków, którzy udostępnili dane do
kontaktu).
5. Z przebiegu prac Kapituły sporządzany jest protokół. Sporządza go Sekretarz, którego
członkowie Kapituły wybierają spośród siebie. Sekretarz przedkłada protokół do podpisu
wszystkim członkom Kapituły obecnym na posiedzeniu.
§3
Warunki przyznawania Statuetki
1. Z wnioskiem o przyznanie Statuetki mogą wystąpić:
a) osoby fizyczne, w tym członkowie Kapituły, uczniowie Liceum bądź ich rodzice lub
opiekunowie,
b) organizacje społeczne i kościelne,
c) instytucje,
d) firmy.
2. Wniosek o przyznanie Statuetki należy składać do 31 maja każdego roku, z wyłączeniem
roku, w którym ustanowiono wyróżnienie, osobiście w siedzibie Kapituły Statuetki lub
przesyłać drogą pocztową na adres: 32-060 Liszki, Piekary 2 albo na adres e-mailowy:
zwiastun@radosnanowina.pl, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego oraz
Kandydata (dotyczy osób fizycznych), a także zgodę Kandydata na nieodpłatne
rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją wyróżnienia Statuetką.
3. Zgłoszenia nadesłane w formie elektronicznej winny zostać uzupełnione o złożone
na piśmie oświadczenia: zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego
oraz Kandydata (dotyczy osób fizycznych) wg załączonego do wniosku formularza,
a także zgodę Kandydata na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach
związanych z realizacją wyróżnienia Statuetką.
4. Pierwsze Statuetki, wręczane w roku ustanowienia wyróżnienia, przyznawane są na
podstawie wniosków przedstawionych przez członków Kapituły.
5. Na podstawie listy zgłoszonych do wyróżnienia Statuetką, po dokonaniu weryfikacji
kandydatów, Kapituła sporządza listę nominowanych do otrzymania Statuetki. Laureaci
Statuetki informowani są o przyznaniu im wyróżnienia listownie w formie oficjalnego
zawiadomienia, wysłanego co najmniej trzy tygodnie przed uroczystością wręczenia
Statuetki.
6.

Wnioski, które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne nie są rozpatrywane.
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§4
Kryteria oceny zgłoszeń
1. Kapituła dokona oceny działalności zgłoszonych osób, wg poniższych kryteriów:
a) osobiste zaangażowanie,
b) konsekwencja w działaniu,
c) rodzaj i czas pomocy,
d) sponsorowanie,
e) podejmowane inicjatywy i jej wdrożenie.
2. Członek Kapituły ma prawo do wypowiedzenia się i przedstawienia własnej oceny każdej
kandydatury.
3. Decyzja o wyborze laureatów zostanie podjęta w trakcie obrad objętych tajemnicą,
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych osób.
4. Laureaci wyróżnieni Statuetką otrzymują wraz ze Statuetką dyplom podpisany przez
członków Kapituły biorących udział w obradach.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie Statuetki, zwane „Galą wręczenia Zwiastunów”
odbywa się raz w roku, z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
obchodzonego 8 września. Dokładny termin Gali corocznie wyznacza Kapituła Statuetki.
5. Statuetkę wręczają: przedstawiciel uczniów Liceum i dwóch członków Kapituły
(wybranych na jej posiedzeniu).
6. Lista osób nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem
mediów.
7. Ewidencję nominowanych oraz nagrodzonych prowadzi się w Księdze Statuetki
„Zwiastun”, która znajdować się będzie w miejscu określonym przez Kapitułę.

§5
Informacje dodatkowe
1. Kapituła nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych zgłoszeń, a w szczególności
za zawarte informacje o działalności społecznej
oraz aktywności Kandydata
lub/i
sponsoringu.
Wyłączną
odpowiedzialność
ponoszą
osoby/podmioty,
które ją przesłały.
2. Odpowiedzialni za zaproszenie uhonorowanych osób i gości, przygotowanie ceremonii
wręczenia Statuetki jest Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Kapituły, a
także osoba/osoby przez nich wyznaczone.
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3. Regulamin wyróżnienia Statuetką udostępniony jest na stronach internetowych Liceum,
Fundacji im. ks. Siemaszki, Gminy Liszki, Akademii Siemaszkowskiej oraz na
platformie Stowarzyszenia Absolwentów „Radośni”.
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