תקנון להענקת הפרס בנושא איכות הסביבה בנגב ,ע"י ועדה ציבורית
תקנון זה ,מטרתו להסדיר את נושא הענקת אות הנגב לאיכות הסביבה אותו הוחלט
.1
להעניק מדי שנה ,עבור פעילות מיוחדת ופורצת דרך בנגב בתחום איכות הסביבה .לצורך בחירת
הזוכים בפרס ,מכהנת וועדה ציבורית ,המורכבת מאנשי ציבור מתחומי עניין שונים.

אחת לשנה תבחר הועדה הנ"ל ,באנשים ו/או קבוצות ו/או מוסדות ו/או גופים ,שלדעת
.2
חברי הועדה מתאימים לזכות באות הנגב .השיקולים יהיו בעיקר מעשים שנעשו לתועלת הציבור
בתחום איכות הסביבה.

.3

האות יכלול תעודה או פריט אומנותי של אומנים מהדרום אשר יוענק לזוכים .במידה

ויימצא גורם המעוניין לתרום את הפרס ,תישקל אפשרות לפרס כספי או שווה כסף .גובה הפרס
הכספי ייקבע ע"י הועדה בהתייעצות עם עמותת נגב בר -קיימא .הפרס יוענק בטקס פומבי שיערך
במקום ציבורי ,אליו יוזמנו מקבלי הפרס ,אנשי ציבור והציבור הרחב.

כל אדם רשאי להציע לוועדה ,בכתב ,שם של אדם או גוף כלשהו ,הראויים לקבלת האות
.4
הנ"ל ,תוך ציון העובדות המתייחסות לפעילותו המיוחדת של אותו אדם או גוף.

הועדה יכולה להעניק את הפרס לאדם ,או לגוף כלשהו ,בשל פעילות מיוחדת או מפעל
.5
חיים ,והכול לפי שיקול דעת הועדה הציבורית.

.6

החלטתה של הועדה הציבורית בעניין הזוכה או הזוכים באות ,תהיה סופית.

אם יהיו חילוקי דעות בין חברי הועדה ,לגבי בחירת הזוכים ,תכריע דעת הרוב ,היינו
.7
המועמד שיקבל את מספר הקולות הגדול ביותר ,מבין חברי הועדה ,יהיה הזוכה.

.8

הועדה הציבורית תנמק בכתב ,את נימוקי הבחירה בזוכה.

.9

הוועדה הציבורית תודיע בכתב לזוכים על זכייתם ולאלה שלא זכו את נימוקיה.
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א .פרטים:
שם המועמד________________________________________________
עמותה/ארגון/גוף/מוסד/יישוב/מפעל _______________________________
קבוצה/בודד ________________________________________________
שם איש/ת הקשר ____________________________________________
כתובת איש/ת הקשר__________________________________________
טלפון איש/ת הקשר __________________________________________
ב .מידע:
מיקום הפעילות ______________________________________________
תיאור קצר של הפעילות _______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________(אפשר להרחיב בדף נפרד)
כמה נהנים ישירות ?
 פחות מ200 -
 פחות מ1,000 -
 בין 20,000 – 1,000
 מעל 20,000
האם יש הערות נוספות או שברצונך להוסיף פרטים?
_______________________________________________________________

