Regulamin konkursu „Puls Żychlina” organizowanego
przez Gminę Żychlin.

Gmina Żychlin promuje inicjatywy stymulujące rozwój społeczny i gospodarczy.
Narzędziem do promocji wydarzeń, osobowości, działalności w dziedzinach przyczyniających
się do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej społeczności jest nominowanie
do otrzymania statuetki „Puls Żychlina” lub wyróżnienia „Puls Żychlina” podczas uroczystej
gali. Wybór kategorii jest otwartym zbiorem uzależnionym od obiektywnych wydarzeń
minionego roku, które zasługują na podkreślenie w kreowaniu życia społeczno-gospodarczego.
Powołanie do życia idei konkursu „Puls Żychlina” jest odpowiedzią na coraz częstsze wnioski
i sugestie mieszkańców o potrzebie wyróżnienia osób i podmiotów działających na rzecz
rozwoju miasta i gminy.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,
99-320 Żychlin.
2. Patronat medialny będą tworzyły lokalne media.
§2
1. Do właściwego przeprowadzenia konkursu „Puls Żychlina” powołany został referat
Gminne Centrum Promocji i Informacji jako zespół roboczy i Kapituła Konkursowa
składająca się z laureatów statuetki Puls Żychlina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Burmistrza Gminy.
2. Obrady Kapituły Konkursowej odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Żychlinie ul. Barlickiego 15 a.
3. Obrady Kapituły uznane będą za ważne w przypadku stwierdzenia quorum stanowiącego
minimum 3/5 składu kapituły w pierwszym terminie lub przy dowolnej liczbie członków
w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia nie wcześniej niż 15 minut po
stwierdzeniu braku quorum.
4. Termin obrad będzie ustalany każdorazowo przez zespół roboczy.

§3
1. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w formie ogłoszenia na stronie internetowej
Gminy Żychlin www.gminazychlin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora.
2. Wypełniony Arkusz Zgłoszeniowy dostępny w formie elektronicznej na stronie
internetowej lub w formie papierowej w siedzibie organizatora należy dostarczyć osobiście
lub przesłać pocztą w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu do Urzędu Gminy w Żychlinie
ul. Barlickiego 15; 99-320 Żychlin z dopiskiem „Puls Żychlina”.
3. Nominowani do poszczególnych kategorii mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie
przez: Laureatów statuetki Puls Żychlina, Radę Miejską, Burmistrza Gminy, organizacje
i stowarzyszenia działające na terenie gminy, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Marii Kownackiej w Żychlinie, Żychliński Dom Kultury, szkoły działające na terenie
gminy.
4. Kapituła Konkursowa posiada prawo do zgłoszenia i wyboru laureata spoza listy
zgłoszonych w kategoriach.
5. Laureatem statuetki „Puls Żychlina” w określonej kategorii można zostać tylko raz na
przestrzeni 3 lat.
6. Wyróżnieni, którzy nie otrzymali statuetki „Puls Żychlina” mogą być ponownie
nominowani w tej samej kategorii.
7. Wzór Arkusza Zgłoszeniowego w poszczególnych kategoriach oraz oświadczenia stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu i ogłoszenia o konkursie.
8. Głosowanie odbywa się poprzez przypisanie nominowanym punktacji 3,2,1 gdzie 3 to
najwyższa ocena, a 1 to najniższa. Suma punktów wyłania lidera danej kategorii.
W przypadku remisu odbywa się II tura głosowania i głosowanie odbywa się jak wyżej.
9. Członek kapituły jest automatycznie wyłączony z głosowania w kategorii, w której jest
jednocześnie nominowanym.
10. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia
§4
1. Kapituła Konkursowa posiada prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Rozdział II
Kategorie Konkursu Puls Żychlina i zasady nominowania.
§5
1. Konkurs organizowany jest w kategoriach:
1.1 Wydarzenie Roku;
1.2 Inicjatywa Lokalna;
1.3 Człowiek Sportu;
1.4 Osobowość;
1.5 Lider Gospodarczy;
1.6 Lider z Obszarów Wiejskich;
1.7 Mecenas Kultury Oświaty i Sportu;
1.8 Inwestycja Roku;
2. Organizator konkursu wraz z kapitułą podejmuje każdorazowo ostateczne rozstrzygnięcie
w zakresie kategorii konkursowych w danym roku kalendarzowym.
§6
1. Przez kategorię „Wydarzenie Roku” należy rozumieć wydarzenie kulturalne, sportowe,
społeczne, które odbyło się na terenie Gminy Żychlin w minionym roku , integrujące,
motywujące do działania, które wpływa na pozytywny wizerunek.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia.
§7
1. Przez kategorię „ Inicjatywa lokalna” rozumie się zespół ludzi, którzy wykreowali,
opracowali oraz stworzyli przedsięwzięcie wpisujące się w życie lokalnej społeczności.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia

§8
1. Przez kategorię „ Człowiek Sportu” rozumie się

osobowość działającą na rzecz

propagowania i rozwoju sportu w Gminie Żychlin .
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia.
§9
1. Przez kategorię „Osobowość” rozumie się osobę cechującą się profesjonalizmem
i skutecznością, która w danym roku wykazała się największą aktywnością
i zaangażowaniem w promocję Gminy Żychlin w Polsce.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia.
§ 10
1. Przez kategorię „Lider Gospodarczy” rozumie się podmiot działający na terenie gminy
przyczyniający się do jej rozwoju, inwestujący w rozwój firmy, jej innowacyjność
i kapitał ludzki, cechujący się zaangażowaniem w sprawy lokalne.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia.

§ 11
1. Przez kategorię „Lider z Obszarów Wiejskich” rozumie się osobę działającą na rzecz
społeczności wiejskiej, krzewiącą kulturę i tradycje działającą w celu poprawy jakości
życia na obszarach wiejskich.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia.
§ 12
1. Przez kategorię „Mecenas Kultury, Oświaty i Sportu” rozumie się podmiot,
organizację, wspomagającą gminę w sposób finansowy i pozafinansowy rozwój
kultury, oświaty i sportu.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia
§ 13
1. Przez kategorię „Inwestycja Roku ” rozumie się inwestycję, która przyczyniła się do
poprawy wizerunku miasta i gminy, dokonującą rewitalizacji zdegradowanego terenu
czy obiektu, zmieniającą oblicze, wprowadzającą jakość i nową funkcję użytkową.
2. Wybór zwycięzcy w kategorii odbędzie się w drodze tajnego głosowania. Uczestnik
Kapituły może oddać jeden głos w kategorii.
3. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
4. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji danych.
5. Laureat konkursu w danej kategorii zostanie nagrodzony statuetką ,,Puls Żychlina”
6. Nominowani (osoby/podmioty), którzy zajęli kolejno drugą i trzecią lokatę w ilości
zdobytych głosów otrzymują wyróżnienia

Rozdział III
Kategoria „SUPER PULS ŻYCHLINA” i zasady nominowania
§ 14
1. Kategorię „SUPER PULS ŻYCHLINA” wprowadza się w roku jubileuszu 620 – lecia
nadania praw miejskich Miastu Żychlin, będzie przyznawana raz na 5 lat począwszy od
roku 2017.
W roku wyboru kategorii „SUPER PULS ŻYCHLINA” znosi się wybór nowych laureatów
w kategoriach wymienionych w § 5 regulaminu.
Z racji, iż w roku wyboru kategorii SUPER PULS ŻYCHLINA znosi się wybór nowych
laureatów w kategoriach wymienionych w § 5 regulaminu, w roku następnym, kandydatury
do statuetki PULS ŻYCHLINA można zgłaszać z przełomu dwóch ostatnich lat.
Przez kategorię „SUPER PULS ŻYCHLINA” należy rozumieć osobę, zespół ludzi,
wydarzenie kulturalne, sportowe, społeczne, podmioty działające na terenie gminy,
inwestycję, które na przełomie 4 ubiegłych lat zostały laureatem statuetki
„Puls Żychlina” w kategoriach wymienionych w § 5 regulaminu.
2. Nominowanymi do powyższej kategorii, to laureaci z 4 poprzednich edycji Gali „Puls
Żychlina” w kategoriach wymienionych w § 5 regulaminu.
3. Wzór KARTY ZGŁOSZENIOWEJ w kategorii „SUPER PULS ŻYCHLINA” stanowi
załącznik NR 2 do niniejszego regulaminu i ogłoszenia o konkursie.
4. Na wyznaczonych kandydatów do kategorii „SUPER PULS ŻYCHLINA” Kapituła
Konkursowa będzie oddawać po jednym głosie, wyłączając możliwość oddania głosu na
„samego siebie”, w każdej kategorii zgodnie z § 5 regulaminu na opracowanej KARCIE
ZGŁOSZENIOWEJ, która zostanie wysłana do członków Kapituły Konkursowej.
5. Wypełnioną dostarczyć do referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie
osobiście bądź listownie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.
6. Wybór zwycięzcy w danej kategorii na „SUPER PULS ŻYCHLINA” odbędzie się
w drodze przeliczenia dostarczonych KART ZGŁOSZENIOWYCH.
7. Największa ilość zebranych głosów daje zwycięstwo nominowanemu.
8. Laureat konkursu w kategorii „SUPER PULS ŻYCHLINA” zostaje nagrodzony statuetką.

Rozdział IV
Organizacja Konkursu.
§ 15
1. Obrady Kapituły Konkursowej mają charakter niejawny.
2. Kapituła w trakcie oceny arkuszy może zwrócić się o dodatkowe informacje.
§ 16
1. Wyniki konkursu zostają ogłoszone publicznie, w tym również w lokalnej prasie.
2. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w terminie określonym po wyłonieniu laureatów
konkursu.
3. Uroczystość wręczenia nagród Puls Żychlina będzie miała charakter publicznej promocji
laureatów. Jej zakres i forma zostanie określona po rozstrzygnięciu wyników konkursu.

