Regulamin Wyróżnienia imienia Włodzimierza Kopydłowskiego
Celem wyróżnienia imienia Włodzimierza Kopydłowskiego „Człowiek RokuPZN” jest wyróżnienie niewidomej lub słabowidzącej osoby która swoją postawą i
osiągnięciami w działalności Związkowej może stać się wzorem postępowania dla
wielu niewidomych w całym kraju. Wyróżnienie może być w wyjątkowych
przypadkach przyznane także Instytucji.
§ 1.
1.Tytuł „Człowiek Roku – PZN im. Włodzimierza Kopydłowskiego” przyznawany
jest pełnoletniej osobie niewidomej lub słabowidzącej za szczególne osiągnięcia w
działalności na rzecz PZN.
2. Tytuł „Instytucja Roku - PZN” może być przyznany Instytucji wyróżniającej się
działalnością na rzecz niewidomych lub słabowidzących z obszaru całego kraju.
§ 2.
1. Zgłoszenie kandydata lub instytucji do wyróżnienia może złożyć: organ statutowy
szczebla centralnego, wojewódzkiego lub podstawowego, jednostka Związku nie
posiadająca osobowości prawnej oraz inna organizacja działająca
na rzecz
niewidomych.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca każdego roku.
3. Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Polski Związek Niewidomych 00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
z dopiskiem „Konkurs – wyróżnienie im. Wł. Kopydłowskiego”
lub mailowo na adres pzn@pzn.org.pl
4. Decyduje data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie i data dostarczenia
e-mail na serwer Stowarzyszenia.
5. Zgłoszenie należy składać w/wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.
6. Osoba lub Instytucja., która nie otrzymała tytułu człowieka/instytucji roku, może
być zgłaszany w kolejnych jego edycjach.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.
§ 3.
1.Wyróżnienie przyznawane jest przez Prezydium Zarządu Głównego.
2.Wyróżnienie winno być przyznane do 30 września każdego roku.
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3.Prezydium ZG wyłania maksymalnie 5 kandydatów do wyróżnienia a wśród nich
zwycięzcę.
4.Od decyzji Prezydium ZG w tej sprawie y nie przysługuje odwołanie.
5.Tytuł „Człowiek Roku – PZN im. Włodzimierza Kopydłowskiego” lub
„Instytucji Roku „ otrzymuje jedna osoba/jedna Instytucja. Oprócz tytułu
otrzymuje statuetkę.
6. Pozostali wyróżnieni mogą otrzymać wyróżnienia honorowe.
§ 4.
1. Ogłoszenie o przyznaniu tytułu winno umożliwiać uroczyste wręczenie statuetki
wyróżnień z okazji „Dnia Białej Laski” ( ok.15 października ).
2. Informacja o powyższym winna być podana do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Związku i w „Pochodni” lub Biuletynie Informacyjnym .
3. Regulamin zatwierdzono uchwałą Prezydium ZG XVII- 66/2018 w dniu
29.11.2018
4.Tym samym traci moc Regulamin w wersji zatwierdzonej uchwałą Prezydium ZG
XV- 17/2010 z dnia 26.04.2010
Formularz zgłoszeniowy : Człowiek/Instytucja Roku/- PZN im. Włodzimierza
Kopydłowskiego
Imię i nazwisko
kandydata/Instytucji
Data urodzenia
Adres
kandydata/Instytucji
Tel. kontaktowy do
kandydata/instytucji
E-mail
kandydata/Instytucji
Zgłaszający
kandydata/instytycję
– adres mailowy –
telefon kontaktowy
Opis działania kandydata, za które ma być przyznane wyróżnienie oraz
uzasadnienie zgłoszenia ( max. 3600 znaków-2str. maszynopisu
znormalizowane)
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