
ZARZĄDZENIE NR 55/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 15 stycznia 2009 r.

w sprawie organizacji XV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych".

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
Postanawia się zorganizować XV edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„8 Wspaniałych", zwanego dalej Konkursem.

§2
Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3
Patronat nad Konkursem obejmuje Prezydent Miasta Krakowa.

§4
Powołuje się Komitet Organizacyjny XV edycji Konkursu, w następującym składzie:
Przewodniczący:
1. Elżbieta Lęcznarowicz - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw 

Społecznych,
Członkowie:
2. Jan Żądło – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji,
3. Anna Kościelna – przedstawiciel Wydziału Edukacji,
4. Bartłomiej Kocurek - Radny Miasta Krakowa, Przewodniczący Komisji Edukacji 

i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa,
5. Marta Patena - Radna Miasta Krakowa,
6. Elżbieta Sieja- Radna Miasta Krakowa,
7. Wojciech Hausner - przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”
8. Ewa Czekaj - przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”
9. Paweł Grabka - przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego,
10. Anna Kotarba - przedstawiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
11. Sylwia Bronikowska – przedstawiciel „Klubu Ośmiu”
12. Agnieszka Wróbel – przedstawiciel „Klubu Ośmiu”
13. Patrycja Mofina – laureat XIV edycji konkursu,



§5
Organizację i prowadzenie XV edycji Konkursu powierza się Młodzieżowemu Domowi 
Kultury „Dom Harcerza" w Krakowie przy ul. Reymonta 18.

§6
Środki finansowe na realizację XV edycji Konkursu znajdują pokrycie w planie dochodów 
i wydatków Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza" w Krakowie przy 
ul. Reymonta 18, na rok 2009: Dz. 854, Rozdz. 85407, § 4300.

§7
Traci moc Zarządzenie nr 161/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2008 roku 
w sprawie organizacji XIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych".

§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik
do zarządzenia nr 55/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 15 stycznia 2009 r.

Regulamin XV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”

1. Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych” zwany dalej Konkursem przeznaczony jest 
dla młodzieży uczącej się w Krakowie w wieku 14-19 lat (gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna). O spełnieniu kryterium wieku decyduje rok urodzenia.

2. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw 
dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

3. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny XV edycji Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.

4. Komitet Organizacyjny Konkursu składa się z 13 osób i może obradować oraz 
podejmować decyzje w obecności co najmniej połowy swojego składu. Decyzje 
podejmowane są zwykłą większością głosów.

5. Komitet Organizacyjny Konkursu powołuje Jury Konkursu składające się z 7 osób,
obserwuje prace Jury oraz przyjmuje sprawozdanie z przebiegu Konkursu. Członkami 
Jury mogą być członkowie Komitetu Organizacyjnego lub inne osoby przez nich 
rekomendowane.

6. Jury potwierdza spełnienie kryteriów konkursu przez każdego zgłoszonego kandydata.
7. Zadaniem Jury Konkursu jest wyłonienie 8 laureatów, w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium pracy
- konsekwencja w realizacji podjętych prac,
- zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu,
- pozytywny efekt społeczny,
- prowadzenie działań mogących być wzorem dla innych,
- wytrwałość w pokonywaniu trudności,
- motywy działania,
- minimum 1 rok pracy w charakterze wolontariusza.
Kryterium postawy
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa 
w życiu codziennym (m.in. wysoka kultura osobista, brak nałogów). Postawą zasługująca 
na wyróżnienie jest odpowiedzialność, umiejętność współpracy z innymi, empatia, 
dyskrecja, życzliwość, skuteczność działania.
Kryterium form zasługujących na wyróżnienie
- podejmowanie działań wolontariusza na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
- zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
- podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
- aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

8. Zgłoszenia do konkursu są indywidualne.
9. Konkurs kończy się przyznaniem tytułu Laureata XV edycji Samorządowego Konkursu 

Nastolatków „8 Wspaniałych”. Spośród Laureatów Konkursu Jury wyłania jednego 
reprezentanta Krakowa w ogólnopolskiej edycji. Jury może również przyznać 
wyróżnienia.

10. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na przeznaczonych do tego celu formularzach, 
uzupełnionych o dowolne dokumenty obrazujące działalność kandydata w terminie 
zgodnym z harmonogramem Konkursu.



11. Zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec Krakowa indywidualnie, grupa 
mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub 
organizacja. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przez samego zainteresowanego –
w takiej sytuacji do zgłoszenia winny być dołączone dwie różne rekomendacje.

12. Jury Konkursu obraduje i podejmuje decyzje w obecności co najmniej 4 osób ze swojego 
składu.

13. Jury Konkursu dokonuje oceny zgłoszonych pisemnie kandydatur w dwóch etapach:
I - na podstawie przedstawionej dokumentacji, opinii, opisu działalności,
II - po odbyciu z wyłonionymi w I etapie uczestnikami indywidualnych rozmów.
Po pierwszym etapie następuje kwalifikacja określonej przez Jury liczby uczestników do 
etapu drugiego, a następnie wyłonienie laureatów.

14. Jury wyłania laureatów Konkursu podczas posiedzenia zamkniętego.
15. Dopuszcza się możliwość nie wyłonienia przez Jury Konkursu wszystkich ośmiu 

laureatów.
16. Z ostatniego posiedzenia Jury Konkursu sporządzany jest protokół, który podpisują 

wszyscy obecni członkowie.
17. Publiczne ogłoszenie wyników następuje podczas krakowskiego finału XV edycji 

Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”.


