Regulamin nadawania tytułu
"Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice"
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Rozdział I
Zasady nadawania tytułu „Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice”
"Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice" zwany dalej „Tytułem” nadaje Prezydent Miasta Skierniewice
na wniosek Kapituły tytułu.
Tytuł nadawany jest osobom fizycznym lub podmiotom prawnym, których osiągnięcia przyczyniły się do promocji
Skierniewic zarówno w kraju, jak i za granicą.
Laureat tytułu otrzymuje statuetkę wręczaną przez Prezydenta Miasta Skierniewice.
Rozdział II
Kapituła tytułu „Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice”
Skład osobowy Kapituły tytułu "Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice", zwanej dalej "Kapitułą",
każdorazowo powołuje Prezydent Miasta Skierniewice w drodze Zarządzenia.
Szczegółowy tryb i zasady działania Kapituły określa Regulamin Kapituły zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Skierniewice.
Obsługę biurową zapewnia wydział właściwy ds. promocji Urzędu Miasta Skierniewice.
Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów do Tytułu
Do zgłaszania kandydatur do tytułu "Honorowy Ambasador Miasta Skierniewice" uprawnieni są:
a) indywidualni pełnoletni mieszkańcy Miasta Skierniewice,
b) instytucje publiczne,
c) organizacje pozarządowe,
d) związki i stowarzyszenia zawodowe,
e) podmioty gospodarcze.
Termin zgłaszania kandydatur do Tytułu za rok poprzedni upływa z dniem 15 stycznia każdego roku.
Zgłoszenia kandydatur można dokonać na wniosku stanowiącym załącznik do Regulaminu, który udostępniony
jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice – www.skierniewice.eu .
Wnioski mogą być przesyłane pocztą na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice,
dostarczone osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@um.skierniewice.pl (liczy się data odbioru).
Wniosek Kapituły o nadanie Tytułu kierowany będzie do Prezydenta Miasta Skierniewice nie później niż
do 31 stycznia każdego roku.
Rozdział IV
Przywileje „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice”
„Honorowemu Ambasadorowi Miasta Skierniewice” przysługują następujące przywileje:
a) używania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice”,
b) uczestniczenia jako honorowy gość w sesjach Rady Miasta Skierniewice, w tym w sesjach uroczystych,
c) uczestniczenia jako honorowy gość we wszystkich oficjalnych uroczystościach odbywających się na terenie
Miasta Skierniewice,
d) wstęp na imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez Miasto Skierniewice,
e) zasiadanie w gremiach jurorskich konkursów w dziedzinie kultury, sportu i przedsiębiorczości poprzez
powołanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice.

