Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Brukseli

REGULAMIN KONKURSU
„POLAK ROKU W BELGII”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się pierwszy konkurs pod nazwą
„Polak Roku w Belgii” przeprowadzany wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego
zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii.

2. Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli
z siedzibą: rue des Francs 28, 1040 Bruksela, we współpracy z Radą Polonią Belgijskiej oraz
Telewizją Polską SA (w uzgodnieniu).

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.
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§2
Szczegółowe warunki konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w 5 kategoriach:
- kultura/nauka,
- medycyna,
- przedsiębiorczość w biznesie,
- działalność społeczna,
- Młody Polak.
W kategorii:
» KULTURA/NAUKA kandydatami mogą być osoby działające na rzecz kultury/nauki
belgijskiej lub europejskiej, a także promocji kultury/nauki polskiej, utrzymujące stałe
kontakty z Polską, sławiące dorobek naukowy i walory naszej Ojczyzny podczas
organizowanych imprez, koncertów, wystaw, spotkań, uroczystości i innych wydarzeń
o charakterze artystycznym (muzycznym, plastycznym i in.).
»

MEDYCYNA kandydatami mogą być lekarze prowadzący własną działalność lub

pracujący

w

instytucjach

belgijskich,

którzy

osiągnęli

sukces,

np.

zastosowali

udokumentowaną nowatorską metodę lub w inny sposób przyczynili się do rozsławienia
imienia Polaka - lekarza.
»

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W BIZNESIE kandydatami mogą być osoby prowadzące

udokumentowaną działalność gospodarczą od co najmniej trzech lat (tj. od 1 czerwca 2004
r.), zatrudniające co najmniej 10 pracowników.
» DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA kandydatami mogą być osoby zajmujące się naszymi
rodakami, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji, są osobami chorymi, bezdomnymi lub
pozostającymi bez pracy. Kandydaci powinni być znani w środowisku osób potrzebujących
pomocy.
» MŁODY POLAK kandydatami mogą być osoby w wieku do lat 30, wyróżniające się
aktywnością, zaradnością, inicjatywą i ich konkretnymi efektami na terenie Belgii.

2. Kandydatami mogą być obywatele polscy lub polskiego pochodzenia zamieszkali legalnie
na terenie Królestwa Belgii i prowadzący tu udokumentowaną działalność.
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3. Zgłoszeń kandydatur dokonywać mogą organizacje, stowarzyszenia, związki i inne
zorganizowane grupy polskie lub polsko-belgijskie, w tym także Izby Handlowe. Zgłoszenia
mogą być także dokonane przez współpracowników lub załogi przedsiębiorstw. Każde
zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu,
dostępny także na stronach internetowych KG), życiorys kandydata z wyraźnym wskazaniem
szczególnych zasług predestynujących go do nagrody. W zgłoszeniu należy wskazać co
najmniej 5 osób popierających kandydata. Każda z osób popierających podaje swoje imię,
nazwisko, adres zamieszkania oraz składa osobisty podpis na formularzu zgłoszeniowym.

4. Komplet dokumentów w jednym egzemplarzu, tj.:
- formularz zgłoszeniowy z 5 podpisami osób popierających,
- życiorys z uzasadnieniem,
- zgoda kandydata na udział w konkursie (zał. nr 2),
- oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych (zał. nr 3)

przekazywany jest do organizacji polonijnych, których adresy stanowią załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu. Organizacje polonijne wraz z własnym uzasadnieniem przekazują
dokumenty kandydatów do Kapituły konkursu „Polak Roku w Belgii”.

5. Przystępując do konkursu kandydat oświadcza pisemnie, iż:
- wyraża zgodę na nominowanie swojej kandydatury,
- wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie 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).

6. W obecnej edycji kandydat może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

7. Kapitułę powołuje organizator konkursu - Konsulat Generalny RP w Brukseli,
reprezentowany przez kierownika placówki - p. Elwirę Kucharską, Konsula Generalnego RP
w Brukseli oraz Rada Polonii Belgijskiej, reprezentowana przez jej prezesa - p. Krzysztofa
Bystrama. W skład Kapituły (w liczbie 9 osób) wchodzą wybitne i znane postacie, a także
przedstawiciele organizatorów oraz eksperci. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
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8. 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 nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, odmowy
przekazania nagrody, podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź do podjęcia
decyzji o przekazaniu jej na rzecz innego kandydata w danej kategorii.

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

§3
Terminy

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 11 czerwca 2007 r. i trwa do lutego 2008 r.
2. Zgłaszanie kandydatów do organizacji upływa z dniem 15 listopada 2007 r.
3. Organizacje zobowiązane są do dokonania selekcji i wyłonienia kandydatów do nominacji
oraz do przekazania tych zgłoszeń do Kapituły konkursu do dnia 31 grudnia 2007 r. (decyduje
data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy przekazywać bezpośrednio do Konsulatu
Generalnego RP w godzinach urzędowania (wtorki, czwartki, piątki 9.00-13.00; środy 13.0018.00) lub przesyłać pocztą na adres: rue des Francs 28, 1040 Bruxelles, z dopiskiem na
kopercie „Polak Roku w Belgii”.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych kandydata - należy je w terminie 7 dni od
dokonanej zmiany - przesłać do Kapituły.
5. Kapituła wyłoni laureatów do dnia 31 stycznia 2008 r. i przekaże niezwłocznie listę do
Konsulatu Generalnego RP w Brukseli. Laureaci zostaną także niezwłocznie - listownie poinformowani o wyborze przez Kapitułę. Nazwiska zwycięzców będą zamieszczone na
stronach internetowych Konsulatu Generalnego RP w Brukseli.
6. Ogłoszenie przez przewodniczącego Kapituły zwycięzców w poszczególnych kategoriach
odbędzie się w lutym 2008 r. podczas uroczystej Gali kończącej I edycję konkursu „Polak
Roku w Belgii”.
Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przyjazdem kandydata na Galę.
7. W przypadku, gdy osoba nagrodzona nie będzie mogła odebrać nagrody podczas Gali,
nagroda będzie przez 1 miesiąc kalendarzowy (od daty Gali) oczekiwać w siedzibie
Konsulatu Generalnego. Po tym terminie zostanie przekazana organizacji, która przesłała
zgłoszenie.
4

§4
Nagrody

1. Nagrodą jest statuetka i pamiątkowy dyplom.
2. Fundatorem obu nagród jest organizator.
3. Kapituła przyznaje nagrody - po jednej w każdej kategorii. Kapituła posiada prawo do
rezygnacji z przyznania nagrody w jednej lub w kilku kategoriach
4. 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 Konsulatu Generalnego RP w Brukseli
www.brukselakg.polemb.net
2. Przesłane komplety dokumentów nie są zwracane nadawcom.
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załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁASZAJĄCY:
Pełna nazwa organizacji/stowarzyszenia/związku . ……………………………………..……

………………………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Data rozpoczęcia działalności …………………………………………………………………

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis osób popierających:

1. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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KANDYDAT:
Imię, nazwisko ………………………………………………………………………………

adres zamieszkania, telefon, e-mail …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Kategoria ……………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie:
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załącznik nr 2

ZGODA KANDYDATA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na udział w konkursie pod nazwą „Polak
Roku w Belgii” przeprowadzany wśród obywateli polskich lub pochodzenia polskiego
zamieszkałych na terenie Królestwa Belgii, organizowanym przez Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli we współpracy z Radą Polonią Belgijskiej i TV Polonia.

……………………………………….
(imię, nazwisko, podpis)

…………………………………..
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja …………………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę /
(imię i nazwisko)

nie wyrażam zgody*

na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez

organizatorów konkursu pod nazwą „Polak Roku w Belgii” i tylko na cele w/w konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr
133, poz. 883 z późn. zm.).

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 4

ADRESY ORGANIZACJI POLONIJNYCH
do których należy kierować zgłoszenia kandydatów

1. W KATEGORII „KULTURA/NAUKA”
POLISH EXPAT NETWORK
Hanna DRZEWIECKA - prezydent Rady Założycielsko-Programowej
adres do korespondencji: 211, Av. Sleghers, 1200 Bruksela
tel. 0477 29 23 53
hannadrzewiecka@gmail.com
2. W KATEGORII „MEDYCYNA”
STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH W BELGII
Association Medicale Belgo-Polonaise/Belgisch-Poolse Medische Vereniging
prezes: prof. Paweł LINKOWSKI
adres do korespondencji: Hopital Erasme Rte Lennik 808, 1070 Bruxelles
tel. 02/555 37 33, 02/354 83 89

3. W KATEGORII „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W BIZNESIE”
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I EKONOMISTÓW POLSKICH W BELGII
Ingenieurs et Economistes Polonais de Belgique/Poolse Ingenieurs en Ekonomisten van Belgie
prezes: Leszek BALCERZAK
Adres do korespondencji: Verhoevenlei 45, 2930 Brasschaat
tel. 03/653 02 26
4. W KATEGORII „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA”
RADA PARAFIALNA W ANTWERPII
Jolanta RATAJCZAK-RUTS
adres do korespondencji: Alexander Franckstraat 65, 2530 Boechout
tel 03/455 60 26; GSM 0496788349; fax. 03/231 69 95
rjo@skynet.be

5. W KATEGORII „MŁODY POLAK”
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W BELGII
Comité Central des Ecoles des Polonais de Belgique
prezes: Piotr ŁADOMIRSKI
adres do korespondencji: Rue Ch.Van Lerbergh 17
1030 Bruksela
tel. 02/215 70 85
ladomirscy-bxl@wp.pl
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