
REGULAMIN KONKURSU na „BOHATERA BIAŁEJ WSTĄŻKI”

1. Organizatorem  konkursu  na  „Bohatera  Białej  Wstążki”  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Czeladzi z siedzibą w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27. 

2. Konkurs  skierowany  jest  do  wszystkich  mieszkańców  Czeladzi.  Odbywa  się  w  ramach
Kampanii  „Biała  Wstążka”,  której  druga  edycja  odbędzie  się  w  2018  r.  w  Czeladzi.
Kampania objęta jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta Czeladź.

3. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu1, której zadaniem będzie wybór „Bohatera Białej
Wstążki” spośród uzyskanych zgłoszeń kandydatów.

4. Kandydatem  do  tytułu  „Bohatera  Białej  Wstążki”  może  być  każdy  mężczyzna
zamieszkujący na terenie Czeladzi bądź związany z miastem poprzez wykonywanie na jego
terenie pracy zawodowej. Może nim być osoba cywilna bądź wykazująca określoną postawę
bądź zachowanie w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

5. „Bohaterem Białej Wstążki” może zostać każdy mężczyzna, który wykazał się wyjątkową
postawą w sytuacji przemocy i wszelkiej dyskryminacji wobec kobiety.

6. Celem Konkursu jest wyróżnienie szczególnej postawy, wykazanej w sytuacji zagrożenia
dobra  i  bezpieczeństwa  potrzebującego  człowieka  oraz  pokazanie  znaczenia  i  wagi
właściwego  reagowania  na  wskazane  doświadczenia.  Wybór  „Bohatera  Białej  Wstążki”
jest wyrazem podziękowania za okazane wsparcie i pomoc. 

7. Konkurs  na  „Bohatera  Białej  Wstążki”  odbywa  się  w  okresie  od  01.05.2018  r.
do 31.08.2018 r. 

8. Zgłoszenia kandydatów do uzyskania tytułu „Bohatera Białej Wstążki” przyjmowane będą
we wskazanym w punkcie 7 terminie.

9. Zgłoszenia  można  dokonać  w  formie  papierowej,  poprzez  przekazanie  do  siedziby
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi,  ul.17  Lipca  27  lub  elektronicznej
poprzez przesłanie na adres mailowy:zi@mops.czeladz.pl informacji z dopiskiem „Bohater
Białej Wstążki” zawierającej2:

-dane kontaktowe zgłaszającego, w tym telefon bądź adres mailowy

-krótki opis historii z udziałem wybranego kandydata

-uzasadnienie swojego zgłoszenia

-dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z kandydatem

10. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w terminie do 30.09.2018 r., poprzez wybór
Kapituły Konkursu spośród dokonanych zgłoszeń kandydatów.

11. Prezentacja  sylwetki  wybranego  „Bohatera  Białej  Wstążki”  nastąpi  w  trakcie
uroczystej  gali  podsumowującej  Kampanię  „Biała  Wstążka”  2018,  której  organizacja
planowana jest w grudniu 2018 r. w Kopalni Kultury w Czeladzi, ul. Trznadla 1.

12. Posiadacz tytułu „Bohatera Białej Wstążki” otrzyma pamiątkową statuetkę i wyróżnienie.
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1. Kapituła konkursu, która wyłoni zwycięzcę spośród uzyskanych zgłoszeń kandydatów:
• Adrian Drdzeń- kierownik Działu ds. Wspierania Rodziny i Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w  Czeladzi;  przewodniczący  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Czeladzi

• Joanna  Guzera-  pracownik  socjalny  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi;  koordynator
Kampanii

• Agnieszka  Zakrzewska-  pracownik  socjalny  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Czeladzi,  zastępca
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czeladzi; koordynator Kampanii

• Jolanta Dyrka- naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Czeladzi
• Aneta Jóźwin-Rybska- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czeladzi

2.  Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu,
zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  2002,  Nr  101,  poz.926  ze  zm.).  Podanie  danych  jest
dobrowolne  i  jednoznaczne  z  przystąpieniem  do  Konkursu.  Każda  osoba  ma  prawo  wglądu  w  swoje  dane  oraz
ich poprawiania.


