
REGULAMIN 
KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZY ODDZIAŁ SEP 

 
1. Przedmiot i cel konkursu 

1.1. Przedmiotem konkursu jest ocena działalności merytorycznej i organizacyjnej 
prowadzonej przez oddziały SEP realizujące statutowe cele i zadania 
Stowarzyszenia. 

1.2. Celem konkursu jest stałe podnoszenie poziomu działalności i aktywizowanie 
oddziałów SEP. 

1.3. Konkurs ma wyłonić najaktywniejsze i wszechstronnie pracujące oddziały SEP. 
1.4. Konkurs organizowany jest raz na kadencję centralnych władz SEP. 

2. Warunku i zasady konkursu 
2.1. Konkurs obejmuje działalność oddziałów SEP za okres od początku roku po 

WZD do końca roku poprzedzającego kolejny WZD SEP. 
2.2. Konkurs jest prowadzony w trzech grupach, a mianowicie: 

Grupa 1 - Oddziały SEP liczące powyżej 800 członków, 
Grupa 2 - Oddziały SEP liczące od 401 do 800 członków, 
Grupa 3 - Oddziały SEP liczące do 400 członków. 

2.3. O przynależności do Grupy 1, 2 lub 3 decyduje liczba członków oddziału na 
koniec roku kalendarzowego, poprzedzającego zgłoszenie do konkursu. 

2.4. W Konkursie mogą uczestniczyć oddziały SEP, które do 31 marca roku 
kończącego kadencję prześlą do Biura SEP Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu tj. „Zgłoszenie do konkursu …”. 

2.5. Działalność oddziału jest oceniana przez Centralną Komisję Oddziałów i Kół  
SEP, na podstawie uzyskanej liczby punktów. 

2.6. Tematykę, kryteria i zasady punktacji działalności oddziałów określają 
załączniki do regulaminu, zwane dalej „Zgłoszeniem do Konkursu…” – 
Załącznik nr 1 oraz „Zasadami naliczania punktów konkursowych” – Załącznik 
nr 2. 

2.7. Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP po weryfikacji wyliczonej przez 
oddziały sumy punktów, ustala kolejność miejsc w trzech Grupach. 

2.8. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, wyższą pozycję 
otrzymuje oddział z mniejszą liczbą członków. 

2.9. Rozstrzygnięcie wyników konkursu oraz ich zatwierdzenie przez Zarząd 
Główny SEP powinno nastąpić najpóźniej do 15 maja roku kończącego 
kadencję władz centralnych. 

3. Nagrody i wyróżnienia 
3.1. Nagrody w konkursie są przyznawane przez Zarząd Główny SEP, a ich 

propozycje przedstawia Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP. 
3.2. Nagrody przyznawane są za zajęcie pierwszych trzech miejsc w trzech 

Grupach, tj.: 
I miejsce – statuetka i dyplom, II miejsce – dyplom, III miejsce – dyplom.   

3.3. Pozostałe oddziały otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomu za udział. 
4. Ustalenia końcowe 

4.1. Obsługę administracyjno-biurową i finansową konkursu prowadzi Biuro SEP. 
4.2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG SEP w dniu 
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Załączniki do regulaminu: 

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do „Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP”. 
Załącznik nr 2 – Zasady naliczania punktów konkursowych. 
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