Załącznik
do Zarządzenia Nr 2322/14
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 10 października

REGULAMIN KONKURSU
„Miejsca przyjazne rodzinom z dziećmi”
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Częstochowy.
2. Współorganizatorem konkursu jest Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny.
3. Konkurs "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” ma na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności
publicznej, które są dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi, umożliwiając im uczestnictwo w życiu
społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy.
4. Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce
Przyjazne Rodzinom z Dziećmi ”, w pięciu kategoriach:
1) I kategoria - urzędy,
2) II kategoria - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
3) III kategoria - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
4) IV kategoria - placówki oświatowe,
5) V kategoria – placówki służby zdrowia,
5. Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca
handlowo- usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne
obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy, zwane dalej
podmiotami.
6. Prezydent Miasta Częstochowy przyznaje nagrodę na wniosek:
1) podmiotów,
2) osób fizycznych.
7. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie pisemnej, na podstawie wniosku, którego wzór stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Podmioty, które zostaną zgłoszone do udziału w konkursie przez osoby fizyczne powinny wyrazić
pisemną zgodę na ich zgłoszenie. Zgodę podpisuje osoba reprezentująca podmiot.
9. Prawidłowo wypełniony wniosek zgłoszeniowy powinien zawierać:
1) nazwę zgłaszanego miejsca,
2) dokładny adres zgłaszanego miejsca,
3) imię, nazwisko i telefon osoby do kontaktu,
4) krótkie uzasadnienie, dlaczego zgłaszane miejsce można uznać za przyjazne rodzicom i dzieciom,
5) czytelny podpis osoby zgłaszającej.
10.Składanie wniosków:
1) Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
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04.11.2014 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3)
lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla
pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy. Wnioski podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres:
info@czestochowa.um.gov.pl

lub

korzystając ze

strony Systemu

Elektronicznej

Komunikacji

Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl .
2) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków.
11. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania wniosków:
1)

rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 1. miesiąca od dnia, w którym upływa termin

składania wniosków,
2)

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

3)

a)

złożenia po terminie,

b)

wycofania przez wnioskodawcę,

c)

rezygnacji podmiotu.

decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy po zasięgnięciu

opinii komisji opiniującej, zwanej dalej „komisją”,
4)

komisję powołuje Prezydent Miasta Częstochowy,

5)

do zadań komisji należy:

1) weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, złożonych w ramach konkursu, pod kątem formalnym,
2) zaopiniowanie wniosków,
3) wyłonienie najlepszych podmiotów w danej kategorii i przedstawienie propozycji nagród
Prezydentowi Miasta Częstochowy.
12.Kryteria oceny:
1) I Kategoria – Urzędy:
a) pokój matki z dzieckiem,
b) kącik do zabawy,
c) możliwość wjazdu wózkiem,

d) dostęp do umywalki,
e) czystość w obiekcie,

f) optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka,
g) przyjazne nastawienie pracowników,
h) stanowiska obsługi/kasy z pierwszeństwem.
2) II Kategoria - Miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki

a)

pokój matki z dzieckiem,

b)

kącik do zabawy,

c)

możliwość wjazdu wózkiem,

d)

dostęp do umywalki,

e)

czystość w obiekcie,
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f)

optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka

g)

przyjazne nastawienie personelu,

h)

niezbyt głośna muzyka.

3) III Kategoria - Obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele)
a)

pokój matki z dzieckiem,

b)

kącik do zabawy,

c)

krzesełko do karmienia,

d)

możliwość wjazdu wózkiem,

e)

dostęp do umywalki,

f)

czystość w obiekcie,

g)

optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka,

h)

przyjazne nastawienie personelu,

i)

niezbyt głośna muzyka,

j)

stanowiska obsługi/kasy z pierwszeństwem,

k)

pomieszczenie wolne od dymu.

4) IV Kategoria - Placówki oświatowe
a)

pokój matki z dzieckiem,

b)

kącik do zabawy,

c)

możliwość wjazdu wózkiem

d)

dostęp do umywalki,

e)

czystość w obiekcie,

f)

optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka,

g)

przyjazne nastawienie personelu.

5) V Kategoria – Placówki służby zdrowia
a)

pokój matki z dzieckiem,

b)

kącik do zabawy,

c)

możliwość wjazdu wózkiem,

d)

dostęp do umywalki,

e)

czystość w obiekcie,

f)

optymalna temperatura w obiekcie dla dziecka,

g)

przyjazne nastawienie personelu.

13.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji otrzymanych we wnioskach
na podstawie przeprowadzonych oględzin obiektów,
14.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.czestochowa.pl
15.Uhonorowanie podmiotów nie ma charakteru majątkowego.
16.Nieprzyznanie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy nie stanowi podstawy do jakichkolwiek
roszczeń dla uczestnika konkursu.
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