FORMULARZ ZGŁOSZENIA
KANDYDATURY DO WYRÓŻNIENIA
DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU 2018 r.

XXII EDYCJA
Termin zgłaszania kandydatur upływa 1. września 2018 r.
Uwaga! Po wypełnieniu formularz prosimy przesłać na adres: Kapituła Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”
ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, tel. 71 354 57 00, kom. 501 441 261, e-mail: spds@dolnyslask.wroc.pl

Nazwa firmy, instytucji lub imię, nazwisko i adres kandydata (w tym strona www i e-mail)

Kategorie wyróżnienia (znakiem „x” proszę zaznaczyć w okienku kategorię, do której zgłasza się kandydaturę)
Największa osobowość w promocji Dolnego Śląska
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej
i dydaktycznej
Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce
Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej

Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego
lub organizatora masowych imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych

ze społecznością lokalną

Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury – patrz: informacja o warunkach i kryteriach przyznawania Dolnośląskich Kluczy

Sukcesu (na odwrotnej stronie zgłoszenia). Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednią dokumentację, rozwinięte uzasadnienie lub rekomendację.

Nazwa i adres zgłaszającego kandydaturę

W przypadku zgłaszania kilku kandydatur
należy wypełnić osobny formularz dla każdego kandydata.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 01.09.2018 r.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Formularz do pobrania na stronie: www.dolnyslask.wroc.pl lub kluczsukcesu.pl
Warunkiem zgłoszenia jest dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości:
1. Osoby fizyczne 50,00 złotych
2. Osoby prawne zgłaszające inne podmioty – 300,00 złotych
3. Zgłoszenie własnego podmiotu 1000,00 złotych
Opłaty rejestracyjne prosimy przekazać na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział Wrocław, nr konta: 91 1090 2398 0000 0006 0802 4693

Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania

DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Kategoria 1 – Największa osobowość w promocji
Dolnego Śląska.
1. K
 andydaci powinni poprzez swoją działalność
i osobowość rozsławiać nasz region w kraju
i za granicą.
2. Szczególnie doceniany przez Kapitułę jest całokształt
aktywności kandydata na rzecz naszego Regionu.
3. K
 andydaci mogą być zarówno Polakami
jak i obcokrajowcami.
Kategoria 2 – Za wybitne osiągnięcia w pracy
naukowej i dydaktycznej.
1. Kandydat powinien spełniać poniższe warunki:
a) Wykazywać się wybitnymi osiągnięciami
naukowymi, sytuującymi go w gronie czołowych
badaczy w danej dyscyplinie naukowej;
b) Pracować w jednej z dolnośląskich szkół
wyższych lub instytucji naukowych albo stale
z nimi współpracować;
2. Kapituła docenia także:
a) Tworzenie tak zwanych szkół, czyli stałych
uznanych za wiodące zespołów badawczych
mających istotny wpływ na rozwój danej
dyscypliny lub w przypadku instytutów
naukowych mających w swoim dorobku liczne
patenty i wdrożenia.
b) Wieloletnią działalność dydaktyczną, dzięki
której Dolny Śląsk i Polska mogą się poszczycić
znakomicie wykształconymi fachowcami.
Kategoria 3 – Za wybitne osiągnięcia w kulturze
i sztuce.
1. D
 ziałalność kandydata powinna być związana
z Dolnym Śląskiem a Jego osiągnięcia potwierdzone
odpowiednimi nagrodami (twórcy, aktorzy).
2. K
 apituła w tej kategorii oczekuje także
zgłoszeń osób osiągających wybitne sukcesy
w kierowaniu instytucjami kultury i sztuki lub
będących wybitnymi mecenasami przedsięwzięć
artystycznych.
Kategoria 4 – Za wybitne osiągnięcia w działalności
samorządowej.
1. K
 andydatami mogą być osoby zarówno aktualnie
pełniące funkcje samorządowe oraz osoby pełniące
te funkcje w przeszłości.
2. K
 apituła szczególną uwagę przykłada do
wyróżnienia tych samorządowców, którzy swoją
postawą i osiągnięciami dają (lub dawali) przykład
jak należy służyć społecznościom lokalnym.
3. K
 apituła bierze pod uwagę także osiągnięcia
kandydata w działalności publicznej a nie tylko
samorządowej.

Kategoria 5 – Dla najlepszej dolnośląskiej
organizacji pozarządowej.
1. Kandydatami mogą być fundacje i stowarzyszenia
mające siedzibę na Dolnym Śląsku.
2. Kapituła bierze pod uwagę zakres działalności
statutowej, wytrwałość i efekty tej działalności.
Kategoria 6 – Dla najlepszego przedsięwzięcia
turystycznego lub organizatora masowych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
1. Kandydatami mogą być instytucje realizujące
przedsięwzięcia turystyczne, kulturalne, rekreacyjne
lub sportowe ale także mające wybitne osiągnięcia
w jednym z powyższych zakresów;
2. Powinny to być uznane działalności realizowane,
co najmniej od kilku lat na terenie Dolnego Śląska.
Kategoria 7 – Dla dolnośląskiej firmy najlepiej
współpracującej ze społecznością lokalną.
1. Kandydaci powinni charakteryzować się
wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej
(otoczenie firmy) przejawianą przez aktywne
wspieranie potrzeb tej społeczności.
2. Zgłaszając kandydatury w tej kategorii należy
wskazać konkretne przykłady współpracy
z lokalnymi instytucjami, organizacjami
społecznymi lub wspieraniem społeczności lokalnej
w trudnych sytuacjach (np.: klęski żywiołowe,
wspieranie chorych, szpitali).

Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla
poszczególnych kategorii wyróżnienia „Dolnośląski
Klucz Sukcesu” Kapituła może wziąć pod uwagę
inne specyficzne okoliczności, które jej zdaniem są
istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia.

