Załącznik do
Uchwały nr 143 / 354 / 2017
Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Regulamin Nagrody Starosty Kartuskiego „Perła dla życia”
„Człowiek najlepszą inwestycją w powiecie kartuskim”
1. Starosta Kartuski przyznaje 10 nagród, w tym :
a) 8 voucherów o wartości 2000 zł (brutto) na zakup artykułów AGD do realizacji w wybranym
sklepie na terenie powiatu kartuskiego dla rodzin wielodzietnych,
b) 2 vouchery o wartości 2000 zł (brutto) na zakup artykułów AGD do realizacji w wybranym
sklepie na terenie powiatu kartuskiego dla rodzin zastępczych,
c) nagrodę specjalną dla nagrodzonych rodzin w formie weekendowych biletów rodzinnych do
Aqua Parku w Redzie.
2. Nagrody mają na celu wyróżnienie i docenienie rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych
z powiatu kartuskiego za codzienny trud opieki i wychowania dzieci oraz promowanie
wielodzietności i rodzicielstwa zastępczego.
3. Laureatem nagrody może zostać rodzina wielodzietna oraz rodzina zastępcza z powiatu kartuskiego,
której kandydatura została przedstawiona przez samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe
i osoby prywatne.
4. Kryteria zgłoszenia:
a) zgłoszenie rodziny na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz zgodą rodziny na przetwarzanie danych
osobowych,
b) zgłoszenie musi być złożone w terminie od 8 maja do 20 czerwca 2017 r. do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20 w godzinach pracy Centrum
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pcprkartuzy.pl,
c) jedno zgłoszenie może dotyczyć jednej rodziny, jeden zgłaszający może zgłosić więcej niż jedną
rodzinę,
d) zgłoszenie musi być podpisane przez osobę zgłaszającą.
5. Kryteria oceny kandydatów do nagrody:
a) liczba dzieci w wieku do 25 roku życia w rodzinie będących na jej utrzymaniu, uczących się,
b) osiągnięcia członków rodziny m.in. (edukacyjne, sportowe, artystyczne, aktywność zawodowa),
c) działalność społeczna.
6. Kapituła dokonuje wyboru zwycięzców konkursu.
7. Członków kapituły powołuje Starosta Kartuski.
8. Obrady kapituły są tajne. Do uroczystości wręczenia nagród lista nagrodzonych jest tajna.
9. Nagrody zostaną wręczone podczas Dni Powiatu Kartuskiego w lipcu 2017 roku.
10. Za organizację prac kapituły odpowiada dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kartuzach.

