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REGULAMIN WYBORÓW  

Człowieka Ziemi Złotoryjskiej

1. Redakcja „Echa Złotoryi” corocznie organizuje wybory Człowieka Ziemi 

Złotoryjskiej, zwane dalej wyborami.

2. Celem wyborów jest uhonorowanie osoby, której praca społeczna bądź zawodowa na 

rzecz ziemi złotoryjskiej w danym roku została uznana za najbardziej wartościową.

3. Wyboru dokonuje Kapituła, w której skład wchodzą:

 przedstawiciel redakcji „Echa Złotoryi”,

 członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,

 laureaci poprzednich edycji wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej,

 osoby publiczne zaproszone przez redakcję „Echa Złotoryi”.

4. Członek Kapituły nie może ubiegać się o tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej.

5. Kapituła opracowuje regulamin wyborów, zwany dalej regulaminem. Ustala on zasady

i warunki uczestnictwa w wyborach, prawa i obowiązki uczestników wyborów oraz 

członków Kapituły. 

6. Regulamin, przyjęty w głosowaniu zwykłą większością głosów,  jest wiążący dla 

organizatora, Kapituły oraz uczestników wyborów.

7. Na pierwszym zebraniu każdego roku Kapituła wybiera przewodniczącego.

8. Corocznie Kapituła wybiera ze swojego grona sekretarza. Sekretarz protokołuje każde 

posiedzenie Kapituły i prowadzi dokumentację wyborów. Dokumentacja ta jest 

przechowywana w siedzibie  Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

9. Skład Kapituły zostaje podany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem 

wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za dany rok.

10. Członek Kapituły ma prawo zrezygnować  z członkostwa. Rezygnacja winna być 

złożona na piśmie. O ponownym uzupełnieniu składu każdorazowo decyduje 

Kapituła.

11. Osoba wskazana przez Kapitułę otrzymuje tytuł Człowiek Ziemi Złotoryjskiej za 
rok . . . .  .

12. Tytuł może otrzymać więcej niż jedna osoba, jeśli ich działalność jest ściśle ze sobą 

powiązana i nie można wyodrębnić jednej osoby, która w tej działalności ma 

największe zasługi.

13. Tytuł określonej osobie można przyznać tylko raz. Laureat po otrzymaniu tytułu 

wchodzi automatycznie do Kapituły następnych wyborów.

14. Zgłoszenie kandydata do tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej może złożyć każdy 

mieszkaniec powiatu złotoryjskiego lub organizacja społeczna działająca na terenie 

powiatu złotoryjskiego. Zgłoszenie winno mieć formę pisemną lub zgłoszone za 

pośrednictwem formularza zamieszczonego w internecie i winno zawierać niezbędne 

dane określone we wzorze zgłoszenia. 



15. Zgłoszenie powinno zawierać między innymi: 

 imię i nazwisko zgłaszającego,

 imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) kandydata,

 uzasadnienie, w którym winna się znaleźć  działalność bądź osiągnięcia kandydata

za dany rok. 

Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej „Echa Złotoryi” bądź w 

siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

16. Kapituła ma prawo zrezygnować z kandydata, jeżeli uzasadnienie jego działalności 

jest zbyt lakoniczne lub niewystarczające.

17. Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi 

Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1 w Złotoryi. Można też je złożyć pocztą, drogą mailową lub

poprzez formularz elektroniczny.

18. Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do organizatora.

19. Każdy z członków Kapituły w wyborze Człowieka Ziemi Złotoryjskiej kieruje się 
własną skalą wartości. Musi przy tym pamiętać, że oceniane są osiągnięcia tylko i
wyłącznie z roku, którego wybór dotyczy. 

20. Kapituła każdorazowo dokonuje wyboru zwykłą większością głosów. 

21. Wybory przebiegają w trzech etapach:

 Przyjmowane są zgłoszenia na kandydatów do tytułu.

 Spośród nadesłanych propozycji Kapituła wybiera pięć osób, które zostają 

nominowane do tytułu Człowiek Ziemi Złotoryjskiej. Lista pięciu nominowanych 

zostaje podana do publicznej wiadomości. 

 Z pięciorga nominowanych Kapituła wybiera laureata do tytułu Człowiek Ziemi 

Złotoryjskiej. 

 Terminy zgłoszeń kandydatów oraz wyborów każdorazowo określa Kapituła.

22. W przypadku wycofania się którejś z osób nominowanych z dalszego kandydowania, 

nie przewiduje się na jej miejsce innego kandydata.

23. Wynik wyboru laureata do tytułu Człowiek Ziemi Złotoryjskiej pozostaje tajny, znany

wyłącznie członkom Kapituły, do momentu jego ogłoszenia podczas dorocznej gali i 

potwierdzony okolicznościowym certyfikatem.

24. Wszelkie nieuregulowane przez niniejszy regulamin kwestie rozstrzyga Kapituła. 

                                                     –  –  –


