
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi...
św. Jan Paweł II

REGULAMIN
III EDYCJI NAGRODY „BRYŁA DOBROCZYNNOŚCI”

§ 1.
 1. Regulamin III Edycji Nagrody „Bryła Dobroczynności” (zw. dalej Nagrodą) określa zasady 
przeprowadzenia Plebiscytu na osobę, która swoją postawą, pracą i działalnością w minionym roku stanowiła 
przykład wrażliwości i otwarcia na drugiego człowieka, która wyróżniała się wielkodusznością, pomocą innym, 
nie tylko w formie materialnej, ale przede wszystkim dzieląc się dobrem.
 2. Celem Plebiscytu jest wspieranie i popularyzacja bezinteresownej pomocy innym, docenienie osób, 
które prowadzą taką działalność na co dzień i zmieniają świat na lepsze.
 3. Organizatorem Konkursu są: Grażyna Mompert, Bożena Pochwatka – Kopoczyńska oraz Krystyna 
Przybylska
 4. Pomysłodawcą i inicjatorem Konkursu jest Grażyna Mompert
 5. Patronat nad Plebiscytem objął Konsul Honorowy Francji w województwie pomorskim oraz 
Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie.
 6. Patronat medialny nad konkursem objęli: ELLE, Uroda Życia, Prestiż Magazyn Trójmiejski.

§ 2.
 Kandydatem do Nagrody może być osoba pełnoletnia, posiadająca lub nie posiadająca obywatelstwa 
polskiego, która w minionym roku swoją postawą, pracą i działalnością  prowadzoną na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale także poza jej granicami, stanowiła przykład wrażliwości i otwarcia na drugiego 
człowieka, wyróżniała się wielkodusznością, pomocą innym, nie tylko w formie materialnej, ale przede 
wszystkim dzieląc się dobrem.

§ 3.
 1. Kandydata do Nagrody, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, do udziału w Plebiscycie 
może zgłosić osoba pełnoletnia, która nie jest ani spokrewniona, ani też spowinowacona z kandydatem do 
Nagrody, z organizatorami lub członkami Kapituły Nagrody.
 2. Zgłoszenie kandydata do Nagrody odbywa się poprzez nadesłanie wypełnionego i podpisanego 
Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, na adres pocztowy: 
Agencja Konsularna Gdynia, ul. Wrocławska 82, 81-530 Gdynia, scanem na adres e-mail: consulgdansk@
ambassade.com.pl lub info@grandgala.org.pl.

§ 4.
 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 lutego 2018 roku. O zachowaniu terminu decyduje 
data otrzymania formularza na adresy wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu. 

§ 5.
 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybierze jednego kandydata do Nagrody, który 
swoją dotychczasową postawą najpełniej realizuje cele Plebiscytu.
 2. Kapituła Nagrody zwróci się pisemnie do wybranego kandydata, o którym mowa w ust. 1 powyżej 
z prośbą o wyrażenie zgody na udział w Plebiscycie oraz ogłoszenie (upublicznienie) tego udziału. Wyrażenie 
zgody skutkuje uzyskaniem przez kandydata do Nagrody tytułu Laureata Nagrody.
 3. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, Kapituła Nagrody w miejsce 
kandydata do Nagrody, który zgody nie wyraził, spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze kolejną osobę, 
wobec której zastosuje procedurę ustaloną niniejszym Regulaminem.
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§ 6
Członkami Kapituły Nagrody są:
a) Grażyna Mompert
b) Bożena Pochwatka – Kopoczyńska
c) Krystyna Przybylska

§ 7.
Nagrodą w Plebiscycie jest pamiątkowa statuetka „Bursztyn Dobroczynności” przekazana przez Pracownię Art.7.

§ 8.
 1. Po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 5 ust. 2, Kapituła Nagrody ogłosi swój wybór oraz skieruje 
do Laureata Nagrody zaproszenie na Wielką Galę Charytatywną, podczas której Laureatowi Nagrody 
zostanie wręczona statuetka „Bursztyn Dobroczynności”.
 2.  Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie Laureata Nagrody nastąpi podczas Wielkiej Gali 
Charytatywnej. Gala odbędzie się nie później niż do dnia 22 lutego 2018 roku.
 3. Kapituła Nagrody może z ważnych przyczyn zrezygnować z rozstrzygnięcia Plebiscytu i przyznania 
Nagrody.
 4. Rozstrzygnięcia i decyzje podejmowane przez Kapitułę Nagrody są ostateczne.

§ 9.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności do zmiany 
terminów przewidzianych Regulaminem. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizator powiadomi 
osoby zgłaszające kandydatów do Nagrody oraz Laureata Nagrody, a nowa wersja Regulaminu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.grandgala.org.pl.
 2. Wszelkie informacje związane z Plebiscytem dostępne są na stronie internetowej
www.grandgala.org.pl.
 3. Zapytania związane z Plebiscytem lub dotyczące niniejszego Regulaminu można kierować 
na adres e-mail: consulgdansk@ambassade.com.pl lub info@grandgala.org.pl.

Załącznik:
- Wzór Formularza zgłoszeniowego.


