
REGULAMIN NAGRODY „BURSZTYNOWEJ KOGI” 
 

 
Postanowienia ogólne: 
 
1. Nagroda Bursztynowej Kogi przyznawana jest organizacjom pozarządowym, których siedziba 
znajduje się na terenie Powiatu Puckiego pod patronatem Starosty Puckiego i Powiatowej Rady 
Organizacji Pozarządowych w Pucku. 
2. Nagroda jest przyznawana organizacjom pozarządowym, które w minionym roku wykazały się 
szczególną działalnością na rzecz lokalnej społeczności. 
3. Przyznawanie nagrody jest wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego w Pucku i Powiatowej 
Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku. 
 
Przebieg i harmonogram konkursu: 
  
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 

• w pierwszym etapie składa się formularze zgłoszeniowe z załącznikami (czyli ofertę)  
w zamkniętej i opisanej kopercie (podając nazwę organizacji, tytuł konkursu oraz kategorię 
konkursową) do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Pucku (w terminie określonym  
w treści ogłoszenia konkursowego, decyduje data wpływu oferty do urzędu) 

• do drugiego etapu Kapituła Bursztynowej Kogi zaprasza wybrane przez nią organizacje 
pozarządowe, które spełniły wymogi formalne konkursu. Każda organizacja prezentuje 
swoją działalność w minionym roku - czas 5 minut 

        
2. Wybór laureatów dokonywany przez Kapitułę następuje z uwzględnieniem następujących 
kryteriów wyboru: 
 

 integrowanie i włączanie w działania organizacji wolontariuszy i społeczności lokalnej 

 współpracę z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego 

 innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań 

 szczególne osiągnięcia w sferach działalności: wsparcie osób niepełnosprawnych, pomoc 
społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna, kultura i edukacja, promocja Powiatu 
Puckiego i turystyka, porządek publiczny i ochrona obywateli, ekologia i ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. 

 
3.  W skład Kapituły wchodzą: 3 osoby reprezentujące Starostwo Powiatowe w Pucku i 3 osoby  
z  Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Pucku (wybrani z organizacji, które nie składają 
w danym roku oferty na konkurs Bursztynowej Kogi) 
         
4. Wybór laureatów jest autonomiczną decyzją Kapituły i nie podlega apelacji. 
          
5. Kapituła w trybie głosowania dokonuje wyboru laureatów i sporządza protokół  z posiedzenia. 
         
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się podczas gali Nagrody Bursztynowej Kogi. 
         
7. Trzech finalistów nagrody „Bursztynowej Kogi” otrzymuje statuetki oraz trzy równorzędne 
nagrody. Starosta Pucki może przyznać dodatkową nagrodę „Bursztynowej Kogi” za wybitną 
działalność osobie lub organizacji pozarządowej. 


