
Regulamin Tytułu 

„Ambasador Kociewia” 

 

 

§ 1 

 

1. Tytuł „Ambasador Kociewia” ma charakter honorowy i prestiżowy. Jego nadanie nie 

powoduje żadnych gratyfikacji. 

2. Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu „Ambasador Kociewia” w kategorii 

indywidualnej i zbiorowej jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko 

pojęta promocja Kociewia. 

2.1 Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej mogą zostać osoby fizyczne - 

przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: kultury, sztuki, edukacji, nauki, 

polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej. 

2.2 Ambasadorem Kociewia w kategorii zbiorowej mogą zostać stowarzyszenia, 

fundacje, placówki kulturalno-oświatowe, zespoły artystyczne, grupy 

nieformalne. 

3. Ambasadorami Kociewia w kategorii biznesu mogą zostać przedsiębiorstwa, które 

wykazują związek z Kociewiem a ponadto: 

− swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i potencjału 

ekonomicznego Kociewia, 

− wpływają pozytywnie na lokalny rynek zatrudnienia, 

− wspierają lokalne wydarzenia, np. poprzez patronat lub sponsoring. 

 

§ 2 

 

1. Tytuł „Ambasador Kociewia” przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”. 

2. W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie po jednej  

nagrodzie w kategorii indywidualnej i zbiorowej oraz dwie w kategorii biznesu (po 

jednej nagrodzie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dużych, i średnich 



przedsiębiorstw).   

3. Tytuł może zostać nadany danej osobie, organizacji lub przedsiębiorstwu tylko jeden 

raz. 

4. Znakiem graficznym Tytułu jest wizerunek statuetki „AMBASADOR KOCIEWIA”. 

 

 

§ 3 

 

1. Tytuł jest wręczany podczas imprezy na terenie Kociewia. 

2. Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia Tytułu zajmują się osoby 

upoważnione przez Kapitułę. 

 

§ 4 

 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu „Ambasador Kociewia” posiadają osoby 

fizyczne 

i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)  

i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2). 

Wnioski kieruje się na adres: 

„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo 

z dopiskiem „Ambasador Kociewia”; w ostatecznym terminie do 15 czerwca danego 

roku (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Ambasadora Kociewia” powinno zapaść 

najpóźniej na miesiąc przed uroczystością ich wręczenia. 

 


