
                              

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ 

DOBROCZYŃCY ROKU 

„GREGOROVIUSY – 2022” 

 

 

1. Konkurs „Dobroczyńca Roku” organizowany jest przez Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny. 

2. Celem konkursu jest promocja i wyróżnianie osób reprezentujących postawy prospołeczne i 

dobroczynne. 

3. Konkurs odbywa się corocznie od 2002 roku. 

4. Nagrodą w konkursie jest statuetka „GREGOROVIUSA”, nawiązująca do historycznej postaci 

najsłynniejszego mieszkańca Nidzicy i wielkiego filantropa – Ferdynanda Gregoroviusa, który w XIX 

wieku poprzez zapis w testamencie przekazał kwotę 60.000 marek na wychowanie i kształcenie 

niezamożnej młodzieży. 

5. Tytuł „Dobroczyńcy Roku” może otrzymać przedsiębiorca, osoba fizyczna, firma prywatna lub 

państwowa z terenu powiatu nidzickiego, która w 2022 r. w sposób szczególny zasłużyła się we 

wspieraniu (zarówno finansowym, jak i pozafinansowym) działań organizacji pozarządowych oraz 

instytucji pożytku publicznego z terenu powiatu nidzickiego. 

6. Nominacje do tytułu „Dobroczyńca Roku” zgłaszane są w dwóch kategoriach: 

A. Osoba indywidualna, która wspiera działania społeczne na terenie powiatu nidzickiego 

B. Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, państwowe wspierające działania społeczne na terenie 

powiatu nidzickiego. 

7. Nominacje mogą zgłaszać (poprzez wypełnienie i przesłanie wniosku nominacyjnego) organizacje 

pozarządowe, grupy nieformalne, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola oraz inne instytucje 

oświatowe z powiatu nidzickiego. 

8. Każda organizacja może wskazać więcej niż jednego kandydata składając oddzielny wniosek 

nominacyjny. 

9. Zwycięzcy konkursu mają prawo do umieszczania informacji o przyznanym tytule w swoich 

kampaniach promocyjnych. Nazwa zwycięzcy będzie umieszczana w materiałach promocyjnych 

dotyczących kolejnych edycji konkursu. 

10. Wyboru zwycięzcy spośród nominowanych dokonuje Kapituła Konkursu, którą tworzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oświaty i kultury z powiatu nidzickiego. 

11. Zasady konkursu są przedstawiane na stronie internetowej www.funduszlokalny.nidzica.pl.  

http://www.funduszlokalny.nidzica.pl/


12. Kapituła Konkursu może przyznać tytuł „Dobroczyńcy Roku” i statuetkę „specjalną” dla osoby 

indywidualnej oraz firmy lub instytucji spoza powiatu nidzickiego za szczególne zasługi na rzecz 

rozwoju naszego regionu. 

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca roku 2022 na stronie internetowej 

www.funduszlokalny.nidzica.pl oraz Facebooku https://www.facebook.com/NFLKamionka.  

14. Obsługę administracyjną konkursu sprawuje Nidzicki Fundusz Lokalny. 

15. Nominacje można składać osobiście, mailowo lub pocztą w nieprzekraczalnym 

terminie do 1 grudnia 2022 na adres: 

Nidzicki Fundusz Lokalny 

KAMIONKA 7 

13-100 Nidzica 

niezapominajka@nidzica.pl 

16. Szczegółowe informacje pod nr telefonu 729 280 011 lub 600 859 988 oraz na stronie 

internetowej www.funduszlokalny.nidzica.pl 
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