
UCHWAŁA NR 108/XVIII/2016
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów - „Żubr”.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505) Rada 
Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się doroczne Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów – „Żubr” w następujących kategoriach:

1) Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów;

2) Najlepsza fotografia Miasta Zambrów;

3) Wydarzenie roku;

4) Osobowość roku;

5) Przedsiębiorca roku;

6) Najlepszy nauczyciel;

7) Najlepszy uczeń;

8) Najlepszy sportowiec;

9) Grand Prix Publiczności.

§ 2. Nagrodę przyznaje się w pierwszym kwartale roku za osiągnięcia roku ubiegłego, za wyjątkiem 
kategorii Najlepszy Nauczyciel oraz Najlepszy Uczeń.

§ 3. Wręczenia nagrody dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego wskazana.

§ 4. Kapituła składająca się z 5 osób będzie co roku powoływana przez Burmistrza Miasta Zambrów.

§ 5. Do zadań Kapituły będzie należało:

1) Przyznanie nagród w kategorii Najlepszy uczeń;

2) Nominacja minimum dwóch osób lub podmiotów do poszczególnych kategorii i podkategorii na podstawie 
złożonych wniosków, za wyjątkiem kategorii Wydarzenie roku oraz Grand Prix Publiczności;

3) Podejmowanie decyzji o nieprzyznaniu w danym roku nagrody w przypadku braku odpowiedniej ilości 
zgłoszeń.

§ 6. Głosowanie na kandydatów w poszczególnych kategoriach, za wyjątkiem kategorii Najlepszy uczeń, 
będzie odbywało się podczas 7-dniowego głosowania:

1) on-line na stronie internetowej www.zambrowskiezubry.pl ;

2) na kuponach.

§ 7. Nagrody przyznaje się w sposób określony w Regulaminach stanowiących załączniki
Nr 1-9 do niniejszej  uchwały.

§ 8. Nagroda ma formę statuetki przedstawiającej sylwetkę żubra.

§ 9. Nagrody będą finansowane z budżetu miasta.

§ 10. Traci moc  Uchwała  Nr 154/XXX/13  dnia 28  maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dorocznej 
Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów – „Żubr”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

§ 1. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo.

§ 2. W kategorii  Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów przyznaje się Nagrodę - „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów przyznaje się za:

1) Reportaż pisany, fotograficzny, filmowy bądź radiowy, a także wszelkiego rodzaju spoty reklamowe 
promujące miasto Zambrów i jego mieszkańców.

§ 4. Wybrane przez kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymują nominowani, którzy w głosowaniu on-line otrzymają największą 
ilość głosów.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) redakcje telewizyjne, radiowe oraz internetowe,

2) organizacje pozarządowe,

3) Radni Rady Miasta Zambrów,

4) jednostki oświatowe,

5) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię i nazwisko autora/autorów reportażu wraz z adresem i danymi kontaktowymi,

2) reportaż w wersji drukowanej lub w postaci zapisu audio (format Mp3) na nośniku CD lub DVD.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 8. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów
w kategorii najlepsza fotografia Miasta Zambrów

§ 1. Nagroda jest przyznawana indywidualnie.

§ 2. W kategorii  Najlepsza fotografia Miasta Zambrów przyznaje się Nagrodę -  „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii Najlepsza fotografia Miasta Zambrów przyznaje się za:

1) Fotografię przedstawiającą walory krajobrazowe lub architektoniczne miasta Zambrów;

2) Fotografię przedstawiającą życie codzienne mieszkańców miasta Zambrów.

§ 4. Wybrane przez kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymuje nominowany, który w głosowaniu on-line otrzyma największą ilość 
głosów.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) Autorzy wykonanych zdjęć.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) Imię i nazwisko autora fotografii oraz adres korespondencyjny i telefon kontaktowy,

2) Jedną fotografię opisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia oraz ewentualnym tytułem 
zdjęcia i wywołaną na papierze fotograficznym formatu minimum A4, zdjęcia panoramiczne winny być 
wywołane na papierze fotograficznym formatu minimum A3.

3) Fotografia winna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) w rozdzielczości przynajmniej 
300 dpi. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora fotografii.

4) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

5) Przekazanie fotografii do konkursu oznacza wyrażenie zgody autora zdjęcia na jego publikację przez Urząd 
Miasto Zambrów na wszelkich polach eksploatacji.

§ 8. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii wydarzenie roku

§ 1. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo.

§ 2. W kategorii  wydarzenie roku  przyznaje się:

1) Nagrodę I stopnia – „Złotego Żubra”,

2) Nagrodę II stopnia – „Srebrnego Żubra”,

3) Nagrodę III stopnia – „Brązowego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii wydarzenie roku przyznaje się za:

1) Organizację wydarzenia o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym,

2) Wydarzenie, które będzie stanowiło bardzo dobrą promocję dla miasta Zambrów.

§ 4. Kapituła dokonuje wyboru minimum sześciu nominacji, które są przedstawiane opinii publicznej

w celu internetowego głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymują nominowani, którzy w głosowaniu on-line otrzymają największą 
ilość głosów.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) organizacje pozarządowe,

2) Radni Rady Miasta Zambrów,

3) jednostki oświatowe,

4) parafie,

5) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów,

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) pełną nazwę / imię i nazwisko organizatora z adresem i danymi kontaktowymi;

2) uzasadnianie wniosku zawierające:

a) datę i miejsce wydarzenia,

b) przybliżoną ilość uczestników,

c) opis i cel wydarzenia,

d) ocenę poziomu wydarzenia,

e) wycinki prasowe oraz artykuły z witryn internetowych,

f) dokumentacja fotograficzna z imprezy na nośniku CD.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 8. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii osobowość roku

§ 1. Nagroda jest przyznana indywidualnie.

§ 2. W kategorii Osobowość roku przyznaje się nagrodę – „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii Osobowość roku nie może otrzymać osoba nagrodzona w latach ubiegłych.

§ 4. Nagrodę w kategorii Osobowość roku przyznaje się za podjęte w mieście Zambrów działania:

1) W dziedzinie działalność społeczna i charytatywna;

2) Działalność kulturalna i artystyczna;

3) Działalność sportowa.

§ 5. Wybrane przez Kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 6. Nagrody w tej kategorii otrzymuje nominowany, który w głosowaniu on-line otrzyma największą ilość 
głosów.

§ 7. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać działające na terenie miasta Zambrów:

1) organizacje pozarządowe;

2) jednostki oświatowe;

3) radni Rady Miasta Zambrów;

4) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

§ 8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe lub nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna  wraz z adresem i danymi kontaktowymi,

2) uzasadnienie wniosku zawierające:

a) opis dotychczasowej działalności kandydata na rzecz rozwoju działalności społecznej i charytatywnej, 
kulturalnej lub sportowej  w mieście Zambrów wraz z dokumentacją,

b) wskazanie osiągnięć,  które zdaniem wnioskującego zasługują na wyróżnienie.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 9. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii przedsiębiorca roku

§ 1. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo.

§ 2. W kategorii Przedsiębiorca roku  przyznaje się nagrodę  – „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii Przedsiębiorca roku  przyznaje się za:

1) Projekty inwestycyjne przyczyniające się do rozwoju miasta,

2) Zwiększenie zatrudnienia,

3) Nakłady inwestycyjne w rozbudowę przedsiębiorstwa,

4) Aktywność charytatywna i sponsorska.

§ 4. Wybrane przez kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymują nominowani, którzy w głosowaniu on-line otrzymają największą 
ilość głosów.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie miasta  Zambrów:

1) organizacje pozarządowe zrzeszające pracowników lub przedsiębiorców;

2) Cech Rzemiosł Różnych;

3) radni Rady Miasta Zambrów;

4) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe lub nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna  wraz z adresem i danymi kontaktowymi,

2) uzasadnienie wniosku zawierające:

a) opis dotychczasowej działalności kandydata na rzecz rozwoju  miasta Zambrów wraz z dokumentacją,

b) uzasadnienie wniosku ze szczegółowym uwzględnieniem informacji o której mowa w §3.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 8. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii najlepszy nauczyciel

§ 1. Nagroda jest przyznana indywidualnie.

§ 2. W kategorii „Najlepszy Nauczyciel” przyznaje się nagrodę – „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii „Najlepszy Nauczyciel” nie może otrzymać osoba nagrodzona w latach ubiegłych.

§ 4. Nagrodę w tej kategorii przyznaje się za:

1) wysokie wyniki w pracy dydaktycznej,

2) przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

3) aktywność zawodową na rzecz społeczności szkolnej;

4) aktywną pracę wychowawczą.

§ 5. Wybrane przez kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 6. Nagrodę w tej kategorii otrzymuje osoba, która w wyniku głosowania internetowego otrzyma 
największą ilość głosów.

§ 7. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) dyrektorzy placówek oświatowych,

2) rady rodziców,

3) rady pedagogiczne,

4) samorządy szkolne,

5) grupa co najmniej 50 rodziców.

§ 8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody wraz z adresem i danymi kontaktowymi;

2) uzasadnienie wniosku zawierające:

a) opis dotychczasowych osiągnięć kandydata wraz z dokumentacją,

b) uzasadnienie wniosku ze szczegółowym uwzględnieniem informacji o której mowa w §4.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 9. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii najlepszy uczeń

§ 1. Nagroda przyznawana  jest indywidualnie.

§ 2. W kategorii najlepszy uczeń przyznaje się nagrodę – „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii najlepszy uczeń można otrzymać w następujących podkategoriach:

1) szkoły podstawowej;

2) gimnazjum;

3) szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 4. Nagrodę w kategorii najlepszy uczeń przyznaje się za:

1) wybitne osiągnięcia, w szczególności za uzyskaną średnią ocen w ciągu ostatniego roku szkolnego 
poprzedzającego przyznanie nagrody – minimum 5,0;

2) uzyskanie tytułu laureata w organizowanych konkursach tematycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy 
na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;

3) zaangażowanie z życie pozaszkolne – np. praca w samorządzie szkolnym, działalność charytatywna lub też 
sportowa.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymują osoby, które zostaną jednomyślnie wybrane przez Kapitułę.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody wraz z adresem i danymi kontaktowymi;

2) uzasadnienie wniosku zawierające:

a) opis dotychczasowych osiągnięć kandydata wraz z dokumentacją;

b) uzasadnienie wniosku ze szczegółowym uwzględnieniem informacji o której mowa w §4.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 7. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii najlepszy sportowiec, najlepsza drużyna

§ 1. Nagroda przyznawana jest indywidualnie lub drużynowo.

§ 2. W kategorii najlepszy sportowiec przyznaje się nagrodę – „Złotego Żubra”.

§ 3. Nagrodę w kategorii Najlepszy Sportowiec  przyznaje się za:

1) Reprezentowanie barw miasta na arenie krajowej i międzynarodowej;

2) Zajęcie minimum III miejsca na zawodach wojewódzkich;

3) Powołanie do reprezentacji Polski lub województwa.

§ 4. Wybrane przez kapitułę kandydatury są przedstawiane opinii publicznej w celu internetowego 
głosowania, które będzie trwało 7 dni.

§ 5. Nagrody w tej kategorii otrzymują nominowani, którzy w głosowaniu on-line otrzymają największą 
ilość głosów.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagród  mogą składać działające na terenie miasta Zambrów:

1) organizacje pozarządowe, których działalnością statutową jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

2) jednostki oświatowe;

3) radni Rady Miasta;

4) grupa co najmniej 30 mieszkańców miasta Zambrów.

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) dane osobowe/drużyny -  kandydata do nagrody wraz z adresem i danymi kontaktowymi;

2) uzasadnienie wniosku zawierające:

a) opis dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata/drużyny wraz z dokumentacją;

b) uzasadnienie wniosku ze szczegółowym uwzględnieniem informacji o której mowa w §4.

3) Wniosek powinien być sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały.

4) Wniosek w wersji edytowalnej (rozszerzenie .doc) wraz z ewentualnymi linkami do witryn internetowych 
oraz zdjęciami powinien zostać zapisany na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).

§ 8. Wnioski w zamkniętej kopercie kieruje się do Biura Promocji Urzędu Miasta Zambrów na adres: Urząd 
Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów dopiskiem ZAMBROWSKIE ŻUBRY do 31 grudnia 
każdego roku.
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Zambrów

w kategorii Grand Prix Publiczności

§ 1. Nagroda może być przyznana indywidualnie lub zbiorowo.

§ 2. Nagrodę w kategorii Grand Prix Publiczności przyznaje się za uzyskanie największej ilości głosów
w 7- dniowym głosowaniu on – line biorąc pod uwagę wszystkie nominacje.
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 108/XVIII/2016

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Burmistrza Miasta Zambrów w kategorii ………………………………………………………

Imię i nazwisko Wnioskodawcy ……………………………………………………………………….

Nazwa podmiotu /jeśli dotyczy/ ………………………………………………………………………..

Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………………..

nr telefonu …………………………………

e-mail ………………………………………

Zambrów, dnia ………………………..…..  roku

Kapituła dorocznej nagrody
Burmistrza Miasta Zambrów „Żubr”

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody
Burmistrza Miasta Zambrów w kategorii ………………………………………………………

1) dane osobowe kandydata lub pełna nazwa podmiotu, adres do korespondencji, dane kontaktowe (telefon,
e-mail).

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………......................

2) opis kandydata uwzgledniający dotychczasową działalność.

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................

2) uzasadnienie zawierające opis osiągnięć zasługujących na wyróżnienie kandydata w danej kategorii wraz
z dokumentacją (Uzasadnienie nie dotyczy kategorii Najlepszy reportaż i najlepsza fotografia)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...............................................................

Załączniki:

I. Zdjęcie kandydata na nośniku CD lub DVD (obowiązkowo dla wszystkich kategorii);

II. Załączniki (proszę wymienić):

1. …………………………….

2. …………………………….

3. ……………………………
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………………………………………………

Pieczęć i podpis zgłaszającego

lub czytelny podpis zgłaszającego
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