
REGULAMIN KONKURSU 

„POLAK ROKU W BELGII” 

2009 ROK 

§1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się trzecia edycja konkursu pod nazwą „Polak Roku w Belgii” 

przeprowadzana wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Wydział Konsularny (dalej jako 

Wydział Konsularny) z siedzibą: rue des Francs 28, 1040 Bruksela oraz Rada Polonii Belgijskiej (dalej jako Rada).  

 

3. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polskiej emigracji w Belgii poprzez ukazanie pozytywnego wizerunku 

Polaka mieszkającego na terenie Belgii, docenienie jego działalności oraz przedstawienie sukcesu, jaki odniósł. 

 

§ 2 

Szczegółowe warunki konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach: 

- kultura, 

- działalność gospodarcza, 

- działalność społeczna, 

- Osobowość Roku. 

W kategorii: 

» KULTURA kandydatami mogą być osoby działające na rzecz kultury polskiej, belgijskiej lub europejskiej; 

» DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 

trzech lat, odnoszące sukces   poprzez współpracę gospodarczą z Polską, tworzenie nowych miejsc pracy czy budowanie 

pozytywnego wizerunku polskiej przedsiębiorczości; 

» DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA kandydatami mogą być osoby prowadzące bezinteresowną działalność na rzecz Polaków 

lub Polonii, w zakresie ich potrzeb socjalnych, kulturalnych, edukacyjnych czy naukowych; 

» OSOBOWOŚĆ ROKU kandydatami mogą być osoby, które w 2009 roku wyróżniły się aktywnością, inicjatywą i 

pomysłowością w jakiejkolwiek dziedzinie życia zawodowego lub / i innej. 

 

2. Kandydatami mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali na terenie Królestwa Belgii. 

3. Kandydatami nie mogą być pracownicy polskich placówek dyplomatycznych ani członkowie ich rodzin. 

 

4. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki lub grupy indywidualnych osób (Polaków lub 

Belgów). Każde zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów wyszczególniony w pkt 6, a także: 

- w przypadku zgłoszeń przez organizacje, stowarzyszenia, związki - poparcie władz statutowych; 

- w przypadku zgłoszeń przez grupę indywidualnych osób - poparcie co najmniej 10 osób. Każda z osób popierających 

podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości oraz składa własnoręczny podpis na formularzu 

zgłoszeniowym. 

5. Przystępując do konkursu kandydat oświadcza pisemnie, iż:  

- wyraża zgodę na nominowanie swojej kandydatury, 



- wyraża zgodę na przetwarzanie na potrzeby konkursu swoich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu (zgodnie z 

ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn.zm). 

Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę kandydata na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości. 

6. Komplet dokumentów oznacza: 

- formularz zgłoszeniowy z podpisami osób popierających (zał. nr 1) wraz z uzasadnieniem instytucji zgłaszających 

(stowarzyszeń i in. lub grupy osób),  

- zgoda kandydata na udział w konkursie (zał. nr 2),  

- oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3). 

 

Komplet dokumentów przekazywany jest do Rady, pod adres: 

Rada Polonii Belgijskiej 

De Heuvel 16 a 

3600 Genk 

Rada zobowiązana jest do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym, przedstawienia opinii i wyłonienia kandydatów 

nominowanych w poszczególnych kategoriach. 

7. W danej edycji kandydat może być zgłoszony tylko w jednej kategorii. 

8. Organizator wybiera, jako członków Kapituły pięć znanych postaci, zasłużonych dla Polski i/lub Polonii w Belgii oraz 

cztery osoby spośród laureatów poprzednich dwóch edycji konkursu. Laureaci zbiorowi delegują do prac Kapituły jedną 

osobę i dysponują oni jednym głosem. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie przewodniczącego. Obsługę 

sekretaryjną Kapituły zapewnia Wydział Konsularny.  

9. Kapituła ma prawo odrzucić niekompletny wniosek. W przypadku uzyskania przez Kapitułę informacji o złożeniu 

fałszywych danych lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, 

przysługuje jej prawo do: wstrzymania się z przekazaniem tytułu do czasu wyjaśnienia wątpliwości, odmowy przekazania 

tytułu, podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu tytułu w ogóle, bądź do podjęcia decyzji o przekazaniu jej na rzecz innego 

kandydata w danej kategorii. 

10. Decyzja Kapituły konkursu jest podejmowana zwykłą większością głosów, przy braku możliwości wstrzymania się od 

głosu, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Decyzja Kapituły jest ostateczna, nie podlega zaskarżaniu, ani odwołaniu. 

 

§ 3 

Terminy 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 31 października 2009 r.  

2. Zgłaszanie kandydatów do Rady upływa z dniem 15 lutego 2009 r.  

3. Rada zobowiązana jest do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym, przedłożenia opinii, nominowania 

kandydatów w poszczególnych kategoriach oraz do przekazania tych zgłoszeń do Wydziału Konsularnego do dnia 12 marca 

2009 r.  

4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych kandydata - należy je w terminie 7 dni od dokonanej zmiany - przesłać do 

Wydziału Konsularnego. 

5. Kapituła spośród przesłanych zgłoszeń kandydatów wyłoni zwycięzców do dnia 30 marca 2009 r. i przekaże niezwłocznie 

ich listę do Wydziału Konsularnego. Wszyscy nominowani do nagrody zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie.  

6. Ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2010 r. podczas uroczystej Gali 

kończącej trzecią edycję konkursu „Polak Roku w Belgii”. Nazwiska zwycięzców będą podane do publicznej wiadomości 

m.in. poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Wydziału Konsularnego. 



7. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjazdem nominowanych  

i zwycięzców w poszczególnych kategoriach na Galę. 

8. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas Gali, nagroda będzie przez 1 miesiąc 

kalendarzowy (od daty Gali) oczekiwać w siedzibie Wydziału Konsularnego.  

§ 4 

Nagrody 

1. Nagrodą jest statuetka i pamiątkowy dyplom.  

2. Kapituła przyznaje nagrody - po jednej w każdej kategorii. Kapituła posiada prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w 

jednej lub w kilku kategoriach 

3. Statuetka i dyplom nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent. 

 

§ 5 

Przepisy końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany te ogłasza się na stronach 

internetowych Wydziału Konsularnego www.brukselakg.polemb.net. 

2. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

3. Przesłane komplety dokumentów nie są zwracane nadawcom. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia Konkursu. 

 

 


