
                    

Forum dla Gminy 
 

 

REGULAMIN 
nadawania tytułów KOMPRACHCICKI ORZEŁ I PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA 

 
§ 1 

Nadawanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ ma na celu wyróżnianie i nagradzanie: 
1. uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice za szczególne osiągnięcia w różnych 

formach współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej, osiągnięć 
sportowych, artystycznych promujących Gminę Komprachcice oraz wzorowej postawy 
w codziennym życiu szkolnym, a także pozaszkolnym i służy motywowaniu ich do 
dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów, wiedzy i postawy moralnej. 

2. osób dorosłych lub ich grup, organizacji, przedsiębiorców za szczególne osiągnięcia 
sportowe, artystyczne i wychowawczo-trenerskie promujące Gminę Komprachcice, 
wzorową postawę w życiu społecznym, aktywną działalność na rzecz lokalnego 
rozwoju i podnoszenia jakości życia na terenie Gminy Komprachcice. 

 
§ 2 

Wyróżnienie pn. PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA nadaje się dla przedsiębiorców 

wspierających aktywnie lokalne środowisko, uczestniczących w życiu społecznym Gminy 

Komprachcice. 

 

§ 3 
Tytuł KOMPRACHCICKI ORZEŁ I PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA jest zaszczytnym wyróżnieniem 
nadawanym przez Kapitułę, o której mowa w § 9. 
 

§ 4 
Tytuł Komprachcicki Orzeł przyznaje się w następujących kategoriach: 

1. UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
1) Nauka 
2) Sport 

a. szkolny 
b. klubowy 

3) Postawa społeczna 
4) Kultura. 

 
2. UCZNIOWIE GIMNAZJUM 
1) Nauka 
2) Sport 

a. szkolny 

b. klubowy 

3) Postawa społeczna 
4) Kultura. 

 
3. SENIORZY 
1) Sport 
2) Postawa społeczna 
3) Kultura 
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§ 5 

1. Do tytułu Komprachcickiego Orła mogą być typowani następujący uczniowie: 
 

1) W kategorii nauka: uczniowie szkół z terenu Gminy Komprachcice - laureaci konkursów 
interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych,  artystycznych na szczeblu 
powiatowym i wyższym oraz uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji osiągnęli średnią 
ocen: 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  z  zachowania; 

2) W kategorii sport szkolny: uczniowie szkół z terenu Gminy Komprachcice - zwycięzcy 
zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym;  

3) W kategorii sport klubowy:  uczniowie zgłoszeni przez kluby sportowe promujące 
swoją działalnością Gminę Komprachcice lub/i szkołę z terenu Gminy Komprachcice - 
zwycięzcy zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym; 

4) W kategorii postawa społeczna: uczniowie szkół z terenu Gminy Komprachcice -  
wyróżniający się wzorową postawą w każdej sytuacji w szkole, na  wycieczkach,   
uroczystościach,  godzinach pozalekcyjnych, wolontariusze aktywnie działający na 
rzecz środowiska szkolnego lub/i lokalnego; 

5) W kategorii kultura: uczniowie lub grupy uczniów posiadający osiągnięcia artystyczne 
na szczeblu powiatowym i wyższym, promujący swoją działalnością Gminę 
Komprachcice lub/i szkołę z terenu Gminy Komprachcice . 
 

2. Do tytułu Komprachcickiego Orła mogą być typowani następujący seniorzy: 
 

1) W kategorii sport: zawodnik, grupa lub trener tj. uczestnicy i zwycięzcy zawodów 
sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym promujący swoją działalnością 
Gminę Komprachcice; 

2) W kategorii postawa społeczna: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub 
przedsiębiorcy wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem w lokalne życie 
społeczne, aktywną działalnością w zakresie wzmacniania lokalnej tożsamości, 
integrowaniem społeczności, podnoszeniem jakości życia mieszkańców, 
bezinteresownym wspieraniem potrzebujących; 

3) W kategorii kultura: osoby fizyczne lub grupy artystyczne posiadające osiągnięcia 
artystyczne na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, promujący swoją działalnością 
Gminę Komprachcice. 
 

§ 6 
1. Wnioski o nadanie tytułu Komprachcicki Orzeł oraz Przyjazny Przedsiębiorca mogą 

składać: 
1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 
2) dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 
3) dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 
4) dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach 
5) dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach 
6) organizacje pozarządowe 
7) sołtysi 
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2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do 

Regulaminu. 
3. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie osoby zgłaszanej w formie elektronicznej. 
4. Do wniosku Zgłaszający może dołączyć maksymalnie jeden załącznik potwierdzający 

najwyższe osiągnięcie lub zasługę  z ostatniego roku Zgłaszanego. 
5. Wnioski złożone na innym formularzu niż ten stanowiący załącznik do przedmiotowego 

Regulaminu lub modyfikowane w sposób dowolny przez wnioskodawcę będą 
odrzucane z przyczyn formalnych.  
 

§ 7 
Wniosek, o którym mowa w §6 powinien być dostarczony w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Przewodniczącego w ogłoszeniu o naborze. 

 
§ 8 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 100 uczniów może zgłosić do 2 kandydatów do każdej 
kategorii dotyczącej uczniów. 

2. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 100 uczniów może zgłosić do 6 kandydatów w każdej 
kategorii dotyczącej uczniów. 

3. Poza szkołami, każdy Zgłaszający może zgłosić maksymalnie jednego kandydata                       
w ramach jednej kategorii dla tytułu Komprachcicki Orzeł. 

4.  Każdy Zgłaszający może zgłosić maksymalnie jednego kandydata do wyróżnienia 
Przyjazny Przedsiębiorca. 

 
§ 9 

1. Tytuły Komprachcicki Orzeł oraz Przyjazny Przedsiębiorca przyznaje Kapituła                 
po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej. 

2. Procedura kwalifikacyjna obejmuje: 
a. Ocenę wniosków pod względem formalnym 
b. Ocenę merytoryczną. 

3.  Kapitułę powołuje Przewodniczący Stowarzyszenia Forum dla Gminy, który pełni 
funkcję Przewodniczącego Kapituły zwany dalej Przewodniczącym. 

4. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący.  
5. Kapituła może zdecydować o przyznaniu Specjalnego Komprachcickiego Orła                

za szczególne osiągnięcia lub działalność. 
6. Osoby nominowane, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice/prawni opiekunowie 

zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego ochrony danych 
osobowych i wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych stanowiącego 
załącznik nr 4 do Regulaminu. 

 
§ 10 

1. Tytuł KOMPRACHCICKI ORZEŁ przyznaje się podczas uroczystości, wręczając statuetkę  
KOMPRACHCICKI ORZEŁ oraz akt potwierdzający nadanie tytułu. 

2. Wyróżnienie PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA przyznaje się podczas uroczystości, 
wręczając akt potwierdzający nadanie wyróżnienia. 
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3.  Uroczystość wręczenia Komprachcickich Orłów oraz wyróżnienia PRZYJAZNY 
PRZEDSIĘBIORCA organizuje Przewodniczący. 

 
§ 11 

1. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem Komprachcicki Orzeł oraz Przyjazny Przedsiębiorca 

prowadzi Przewodniczący.  
2. W razie zagubienia lub zniszczenia statuetki albo dokumentu stwierdzającego jego 

nadanie, nie wydaje się wtórnego egzemplarza statuetki lub odpisu dokumentu. 
3. Przewodniczący może pozbawić tytułu Komprachcickiego Orła lub Przyjaznego 

Przedsiębiorcy w razie stwierdzenia, że jego nadanie nastąpiło na skutek 
wprowadzenia w błąd  lub jeżeli osoba wyróżniona stała się niegodna jego posiadania. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu nadawania tytułów 

Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca 

 
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ 

UCZNIOWIE 
1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………..…………………….. 
2. Nazwa Szkoły…………………………………………………………………………………………………………….… 
3. Zgłaszający………………………………………………………………………………………………………………..… 
4. Kategoria* 

 Nauka ;         Sport szkolny/klubowy* ;          Postawa społeczna ;          Kultura 

5. Uzasadnienie kandydatury 
Średnia ocen ucznia   -  

Ocena z zachowania -  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Załącznik: ZDJĘCIE, ….………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 
rodziców 

 

Adres rodziców do 
korespondencji 

miejscowość  

kod pocztowy  

ulica  

nr domu  

opcjonalnie telefon  

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

miejscowość, data                                                          czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

*właściwe zaznaczyć                                                                                                      
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          Załącznik nr 2 
do Regulaminu nadawania tytułów 

Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca 

 
Wniosek o nadanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ 

SENIORZY 
1. Kategoria* 

   SPORT ,                 POSTAWA SPOŁECZNA,                 KULTURA 

 
2. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej/nazwa podmiotu 

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

3. Uzasadnienie kandydatury 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Załącznik: ZDJĘCIE, …………………………………………………………….……………………………………… 

Imię i nazwisko 
/nazwa Zgłaszającego 

 

Adres do 
korespondencji 
Zgłoszonej 
osoby/podmiotu 

miejscowość  

kod pocztowy  

ulica  

nr domu  

opcjonalnie telefon  
 
 

……………………………….                        ……………………………………… 
        miejscowość, data                                                       czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

*właściwe zaznaczyć 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu nadawania tytułów 
Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca 

 

 
Wniosek o nadanie wyróżnienia PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA  

 
 

1. Nazwa i siedziba ZGŁASZANEJ firmy/Imię i nazwisko przedstawiciela    

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

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

2. Uzasadnienie kandydatury 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Załącznik: ZDJĘCIE……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 
/nazwa Zgłaszającego 

 

Adres do 
korespondencji 
Zgłoszonej 
osoby/podmiotu 

miejscowość  

kod pocztowy  

ulica  

nr domu  

opcjonalnie telefon  
 
 

……………………………….                        ……………………………………… 
        miejscowość, data                                                       czytelny podpis osoby zgłaszającej 

 

*właściwe zaznaczyć 
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        Załącznik nr 4 

do Regulaminu nadawania tytułów 
Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U.                     
z 2014r. poz. 1182) w zbiorze danych prowadzonych przez Przewodniczącego Stowarzyszenia 
Forum dla Gminy 46-070 Komprachcice ul. Szkolna 18. 
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie zadań określonych w Regulaminie 
nadawania tytułów Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca. 
 
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka w celu 
realizacji oraz  promocji wydarzenia Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca                         
w materiałach oraz na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w organizację 
wydarzenia Komprachcicki Orzeł i Przyjazny Przedsiębiorca zgodnie z ustawą   z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.     z 2006 r.90, poz. 631 z późn. zm). 
 
3. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o: 
1) siedzibie Stowarzyszenia Forum dla Gminy jako administratora danych osobowych,                        
ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice; 
2) przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach                   
w szczególności o prawie ich poprawiania i uzyskania informacji w tym zakresie  (art. 24 ust. 1 
i art. 32 ustawy); 
 

 

  ……………………………….…                                                    ………………………………………. 
     Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis osoby nominowanej 

        w przypadku ucznia: rodzica/opiekuna 

               prawnego nominowanego ucznia 

 

 

 


