Załącznik do Uchwały nr 31/374/09
Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 kwietnia
2009 r.

Regulamin Konkursu
pod nazwą: ”Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”
§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady organizacji Konkursu po nazwą „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez
barier”, zwanego dalej Konkursem.

§2

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Konkurs organizowany jest corocznie.
3. Obsługę administracyjno-organizacyjną Konkursu zapewnia Wydział ds. Integracji Osób
Niepełnosprawnych.

§3
1. Cele Konkursu:
1) wskazanie obiektów uŜyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych w pełni
dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
2) promowanie obiektów uŜyteczności publicznej w pełni dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością, związaną z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu;
3) pobudzenie świadomości zarządców, właścicieli, uŜytkowników obiektów uŜyteczności
publicznej, co do konieczności dostosowywania budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Efekty Konkursu:
1) wyróŜnienie i nagrodzenie właściciela, zarządcy lub uŜytkownika obiektu w pełni dostępnego
i utrzymanego w naleŜytym stanie;
2) przekazanie do publicznej wiadomości informacji w postaci sporządzonego przez komisje
konkursową raportu na temat kryteriów, jakie powinien spełniać obiekt kompleksowo dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych z róŜnymi dysfunkcjami organizmu
3) pozytywny wizerunek Województwa, bez barier;
4) projektowanie i budowanie obiektów pozbawionych barier;
5) zniwelowanie istniejących barier;
6) uświadomienie społeczeństwa na temat niedostosowania budynków do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
7) promowanie uniwersalnego projektowania.
3. W Konkursie oceniane będą obiekty, usytuowane na terenie Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w następujących kategoriach:
1)
2)
3)
4)

obiekty uŜyteczności publicznej;
obiekty zabytkowe;
obiekty o charakterze turystycznym;
inne obiekty.

§4
Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenie do Konkursu mogą złoŜyć: osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki nie posiadające
osobowości prawej, w tym równieŜ właściciel, zarządca, uŜytkownik obiektu.
2. Podmioty wskazane w ust. 1 muszą wyrazić pisemną zgodę na przetwarzania danych osobowych
w formie czytelnie podpisanego oświadczenia, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
3. Informacja o rozpoczęciu naboru zgłoszeń do konkursu, jest corocznie publikowana w formie
ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej województwa.

§5
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, jest złoŜenie zgłoszenia na formularzu, stanowiącym
załącznik nr 1 do regulaminu, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4
ust. 3. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Termin składania zgłoszeń moŜe w zaleŜności od ilości zgłoszeń ulec skróceniu bądź wydłuŜeniu.
3. Zgłoszenia naleŜy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział do Spraw Integracji Osób
Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Województwo
Kujawsko-Pomorskie bez barier”.
4. Zgłoszenie obiektów powinno zawierać:
1) formularz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego regulaminu;
2) fotografie obiektu w wersji papierowej i elektronicznej, ze wskazaniem nazwy i adresu, wraz
z oświadczeniem autora fotografii dotyczącym wykorzystania zdjęć i materiałów zgodnie z § 4
ust.2, opatrzonym czytelnym podpisem i zgodą autora fotografii; w przypadku braku moŜliwości
dostarczenia fotografii, Organizator na pisemną prośbę Zgłaszającego, zawartą we wniosku,
zapewni techniczną obsługę w tym zakresie.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń, podlegają one archiwizacji.
6. Zgłoszenia obiektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu, nie będą brane pod uwagę.
7. Organizator Konkursu, zastrzega sobie prawo do wezwania Zgłaszającego do uzupełnienia braków
formalnych zgłoszenia. W przypadku nieusunięcia braków we wskazanym terminie, zgodnie z art. 64
§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgłoszenia zostaną pozostawione bez rozpoznania.
8. ZłoŜenie podpisu na zgłoszeniu, traktowane będzie przez Organizatora jako wyraŜenie zgody na
przetwarzanie i wykorzystanie danych, zawartych w dokumentacji konkursowej, w celu promocji
Konkursu.

§6
Zasady rozstrzygania konkursu
1. Nominacje do nagrody przyznawane są przez Komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład
której wejdą osoby niepełnosprawne reprezentujące róŜne rodzaje dysfunkcji tj. narządu ruchu,
wzroku i słuchu.
2. Członków Komisji na mocy zarządzenia, powołuje Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego.
3. W pracach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji z głosem
doradczym np. inspektor nadzoru budowlanego.
4. Dla waŜności decyzji podejmowanych przez Komisję, niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 jej
składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
5. Udział w pracach komisji ma charakter społeczny.

6. Komisja podczas inauguracyjnego spotkania, wybierze spośród członków przewodniczącego
zastępcę i sekretarza.
7. W celu oceny kompleksowej dostępności zgłoszonych obiektów, komisja po ustaleniu
harmonogramu wyjazdów, przeprowadza na miejscu obowiązkowe wizytacje.
8. W wizytacjach uczestniczą kaŜdorazowo trzej przedstawiciele komisji, reprezentujący środowiska
osób z dysfunkcjami ruchu, wzroku i słuchu.
9. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach uczestnictwo w wizytacji co najmniej dwóch
członków komisji, jednak obiekt oceniany jest przez te osoby pod względem kompleksowej
dostępności.
10. Transport członków Komisji w ramach przeprowadzanych wizytacji obiektów, zapewnia
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez oddanie do dyspozycji, na czas wizytacji,
środka transportu oraz zapewnienie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem.
11 W uzasadnionych przypadkach, na pisemną prośbę członka Komisji i po udokumentowaniu
poniesionych kosztów, moŜliwy jest zwrot środków finansowych za dojazdy związane
z przeprowadzanymi wizytacjami.
12. Zwrot kosztów podróŜy, o którym mowa w ustępie 11, nastąpi ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
13. Z wizytacji sporządzane są karty oceny obiektów, które następnie zostają przedstawione na
posiedzeniu komisji, podsumowującym Konkurs.

§7

1. Punktacje w konkursie określa załącznik nr 2 do regulaminu z zastrzeŜeniem, Ŝe do grupy
nominowanych moŜna zaliczyć obiekty, które otrzymały co najmniej 2/3 maksymalnej ilości punktów
moŜliwych do uzyskania.
2. Komisja spośród zgłoszeń, nominuje do nagrody głównej 5 obiektów, które uzyskały lub
przekroczyły granicę punktową, o której mowa w ust. 1.
3. Komisja, na podstawie przeprowadzonej wizytacji obiektów oraz sporządzonych kart oceny
obiektu, przedstawia Zarządowi Województwa listę nominowanych wraz z protokołem w sprawie
przyznania nagrody dla obiektu spełniającego kompleksowo warunki dostępności dla osób
niepełnosprawnych o róŜnych dysfunkcjach organizmu.
4. Zarząd Województwa przyznaje jedną nagrodę główną, na podstawie protokołu, o którym mowa
w ust. 2, sporządzonego zgodnie z § 6 ust. 4.
5. Pozostali nominowani otrzymują dyplomy.

§8
Nagrody
1. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu mają charakter:
1) rzeczowy – tablica okolicznościowa, do wmurowania na ścianie obiektu nagrodzonego;
2) finansowy.
2. Wysokość nagrody finansowej określa corocznie uchwałą Zarząd Województwa.
3. Wszyscy nominowani otrzymują dyplomy uznania.
4. Nagrodę pienięŜną dla obiektu kompleksowo przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
przyznaje Zarząd Województwa uchwałą, w oparciu o przekazany przez Przewodniczącego komisji
protokół.
5. Decyzje Zarządu mają charakter ostateczny i nie podlegają procedurom odwoławczym.
6. Laureaci konkursu nabędą prawo do posługiwania się w materiałach promocyjnych
i korespondencji znakiem graficznym, stanowiącym logo konkursu, przez okres 3 lat od dnia
przyznania nagrody.

7. Logo dostarczone zostanie laureatowi na nośniku magnetycznym, bądź za pomocą poczty
elektronicznej.
8. Wzór logo konkursu stanowi załącznik nr 3 do regulaminu
9. Zarząd Województwa moŜe przyznać nagrodę specjalną.
10. Organizator zastrzega sobie moŜliwość przyznania niŜszej, niŜ określona w uchwale, o której
mowa w ust. 2 kwoty z tytułu nagrody pienięŜnej lub nieprzyznania Ŝadnych nagród.

§9
Ogłoszenie wyników
1. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia 2009 r. podczas
uroczystości związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości tj. na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl), jak równieŜ na podstronie niepełnosprawni oraz
w mediach lokalnych.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego na podstronie niepełnosprawni/konkursy oraz w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – pokój 141.
2. Dodatkowe informacje na temat konkursu moŜna uzyskać w Wydziale do Spraw Integracji Osób
Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój nr 141, tel.: 056 621 83 45, 056 621 82 68,
056 621 84 63, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

