Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

REGULAMIN PLEBISCYTU
MOSTY DIALOGU 2019
promującego wielokulturowość Województwa Opolskiego,
organizowanego przez
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem plebiscytu jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, oraz Samorząd
Województwa Opolskiego zwani dalej „Organizatorami”.
2. Plebiscyt MOSTY DIALOGU skierowany jest do instytucji, organizacji pozarządowych oraz
osób fizycznych, którzy aktywnie propagują wiedzę o regionie, jego walory historycznospołeczne oraz promują wielokulturowość Województwa Opolskiego.
3. Plebiscyt jest organizowany na terenie Województwa Opolskiego dla podmiotów
wymienionych w punkcie 2., zwanych dalej „Podmiotami”.
4. Celem plebiscytu MOSTY DIALOGU jest kreowanie i kształtowanie pozytywnego
wizerunku Województwa Opolskiego poprzez promocję jego wielokulturowości.
5. Udział w plebiscycie jest bezpłatny.
6. Plebiscyt MOSTY DIALOGU jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa
Opolskiego na zasadach współorganizacji tego projektu oraz ze środków Konsulatu RFN w
Opolu oraz sponsorów.
II. Kapituła Plebiscytu
§2
1. Nagrody w ramach plebiscytu przyznaje Kapituła Plebiscytu MOSTY DIALOGU zwana
dalej „Kapitułą”, powoływana w uzgodnieniu przez Dyrektora Generalnego Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej i Marszałka Województwa Opolskiego.
2. W skład Kapituły wchodzą:
 Marszałek Województwa Opolskiego, Współprzewodniczący Kapituły
 Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko Niemieckiej, Współprzewodniczący
Kapituły
 Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu,
 Redaktor Naczelny Nowej Trybuny Opolskiej,
 Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społ.-Kult. w Polsce,
 Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społ.-Kult. na Śląsku Opolskim,
 Przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce,
 Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego,
 Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii,
Przedstawicielka środowiska akademickiego,
 Prezes Stowarzyszenia Romów w Województwie Opolskim
 Dyrektor Generalny DWPN
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§3
1. Do zadań Kapituły należy:
 nadzór nad właściwym przebiegiem procedury konkursowej,
 ustalenie kryteriów oceny zgłaszanych kandydatur w poszczególnych kategoriach,
 ocena zgłoszonych Podmiotów,
 wybór Podmiotów nominowanych do nagród oraz laureatów w poszczególnych
kategoriach plebiscytu.
2. Kapituła w razie potrzeby może powołać eksperta zewnętrznego dla oceny zgłoszonego
Podmiotu.
§4
1. Pracami Kapituły kierują rotacyjnie Współprzewodniczący albo osoba przez nich
wskazana.
2. W przypadku nieobecności członka, bądź członkini Kapituły w pracach Kapituły może
uczestniczyć osoba przez niego lub przez nią wskazana.
3. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
4. Decyzje Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Współprzewodniczącego prowadzącego
posiedzenie Kapituły.
6. Decyzje podejmowane przez Kapitułę są ostateczne.
§5
Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Kapituły zapewnia Biuro Projektu MOSTY
DIALOGU 2019, mieszczące się w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2,
w Opolu.
III. Kategorie Plebiscytu
§6
Plebiscyt przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
1. Ludzie – dla osób fizycznych działających na rzecz promocji wielokulturowości w obszarze
nauki, kultury, historii, sztuki, mediów i dziedzictwa regionu.
2. Instytucje – dla podmiotów działających na rzecz promocji wielokulturowości regionu w
obszarze nauki, kultury, historii, sztuki, mediów i dziedzictwa regionu.
3. Organizacje pozarządowe - dla podmiotów działających na rzecz promocji
wielokulturowości w obszarze nauki, kultury, historii, sztuki i dziedzictwa regionu oraz
budowania społeczeństwa otwartego i obywatelskiego w duchu wzajemnego szacunku i
zrozumienia.
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IV. Nagroda Specjalna
§7
W ramach plebiscytu może zostać wręczony również:
1. ZŁOTY MOST DIALOGU/ZŁOTE MOSTY DIALOGU – przyznany osobie fizycznej lub
osobie prawnej za wybitne zasługi na rzecz promocji wielokulturowości i wzbudzania
tolerancji dla inności.
2. Nagroda specjalna/nagrody specjalne zostaną przyznane przez Kapitułę w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych w
określonych przez niego dziedzinach.

V. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa w Plebiscycie.
§8
1. Plebiscyt adresowany jest do Podmiotów: instytucji, organizacji pozarządowych, mediów
oraz osób fizycznych, którzy aktywnie propagują wiedzę o regionie, jego walorach
historyczno-społecznych oraz promują wielokulturowość województwa opolskiego.
2. Zaproszenie do udziału w plebiscycie Organizator wysyła drogą mailową do jednostek
samorządowych województwa opolskiego, mediów, instytucji kultury i nauki, załączając do
zaproszenia formularz zgłoszeniowy.
3. Nominowanych mogą zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, media oraz osoby prawne.
4. Podmioty wymienione w punkcie 2. oraz punkcie 3. będą mogły wytypować kandydatów
w trzech kategoriach plebiscytu poprzez wskazanie ich w formularzu zgłoszeniowych
i przesłanie formularza do siedziby biura projektu.
5. Formularz zgłoszeniowy będzie ogólnie dostępny.
6. Warunkiem uczestnictwa Podmiotu w plebiscycie, wskazanego uprzednio przez jednostki
zaproszone jest wyrażenie pisemnej zgody na udział w plebiscycie.
7. Ostateczny termin przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych upływa dnia
18.08.2019 roku.
8. Podmioty, których formularze zgłoszeniowe nie zostaną złożone w terminie, w którym
mowa w ust. 7., a także te, których formularze zgłoszeniowe będę niekompletne, nie będą
dopuszczone do udziału w plebiscycie.
9. Poszczególne Podmioty mogą zostać zgłoszone tylko w jednej kategorii.
10. Członkowie Kapituły wstrzymują się od głosu w głosowaniu nad Podmiotami, z którymi
pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
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VI. Harmonogram Plebiscytu
§9
1. Biuro projektu przedstawia Członkom Kapituły propozycje Podmiotów zgłoszonych do
nagrody. Kapituła ocenia przedłożone propozycje i w ciągu 15 dni od zakończenia naboru
wybiera spośród nich po 3 Podmioty w trzech kategoriach konkursowych: Ludzie,
Instytucje, Organizacje pozarządowe.
2. Wybrane przez Kapitułę Podmioty stają się Podmiotami nominowanymi do nagrody w
powyższych kategoriach.
§ 10
O wyborze nominowanych Kapituła informuje w spisanym na tę okoliczność protokole. Za
sporządzenie protokołu odpowiada biuro projektu.
§ 11
Nominowanych do Nagrody Kapituła informuje o wynikach dokonanej oceny w terminie 7 dni
od daty wykonania wyboru poprzez biuro projektu.
§12
1. Spośród nominowanych do Nagrody, Kapituła wybiera Laureata nagrody w każdej
kategorii.
2. O wyborze Laureatów nagrody MOST DIALOGU w trzech kategoriach oraz przyznanej
nagrodzie specjalnej ZŁOTY MOST DIALOGU Kapituła informuje podczas uroczystej gali
podsumowującej plebiscyt, zorganizowanej przez Organizatorów. Do czasu zorganizowania
gali informacje o Laureatach Plebiscytu oraz Laureat Nagrody Specjalnej są tajne.
3. Kapituła może nie przyznać nagrody w danej kategorii, w danym roku przeprowadzania
plebiscytu.
VII. Nagrody oraz uprawnienia Laureatów
§ 13
1. W ramach plebiscytu przyznawane są następujące rodzaje nagród:
 tytuł MOST DIALOGU w kategorii – Ludzie
 tytuł MOST DIALOGU w kategorii - Instytucje
 tytuł MOST DIALOGU w kategorii – Organizacje Pozarządowe
 tytuł ZŁOTY MOST DIALOGU – Nagroda Specjalna Kapituły Plebiscytu
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§ 14
1. Laureaci nagród w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki MOST DIALOGU oraz
certyfikaty MOST DIALOGU z zaznaczeniem roku, w którym nagroda została przyznana.
2. Pozostali nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy „Wyróżnienie w
plebiscycie <<MOSTY DIALOGU >>” z zaznaczeniem roku nominowania.
§ 15
Nagrody, o których mowa w § 14 wręczane są podczas uroczystej gali. Organizatorem
uroczystej gali jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
§ 16
Laureaci nagrody oraz nominowani do nagrody mają prawo do wykorzystania wizerunku
promocyjnego MOST DIALOGU oraz upowszechnianiu informacji o wyróżnieniu we
wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.

§ 17
Informacja o laureatach nagród oraz nominowanych do nagród zostanie umieszczona na
stronie internetowej Organizatora: www.haus.pl w terminie do 5 dni po uroczystej gali
podsumowującej plebiscyt.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania plebiscytu
oraz zmiany terminu ogłoszenia listy Laureatów.
2. Niniejszy regulamin oraz wszelkie jego zmiany zatwierdzane są przez Prezesa Zarządu
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Marszałka Województwa Opolskiego, Organizatorów
plebiscytu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają zapisy prawa
powszechnie obowiązującego.
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