REGULAMIN PLEBISCYTU „WARSZAWIANKA ROKU”
Preambuła
Niniejszy

plebiscyt

ma

na

celu

wyłonienie

„Warszawianki

Roku”,

która

swoim

zaangażowaniem w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promocji Warszawy.
W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 Rokiem Praw
Kobiet oraz dla uczczenia setnej rocznicy uzyskania przez kobiety praw wyborczych
tegoroczna edycja plebiscytu przewiduje również przyznanie tytułu „Warszawianki Stulecia”.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady udziału w plebiscycie
pn. „WARSZAWIANKA ROKU ”, zwany dalej „Plebiscytem”.

2.

Organizatorem Plebiscytu jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym
3/5

w Warszawie

(00-950),

dalej

jako „Organizator”.

Biurem

odpowiedzialnym

bezpośrednio za organizację Plebiscytu jest Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st.
Warszawy.
3.

Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje na temat Plebiscytu
zostaną

opublikowane

na

oficjalnych

stronach

internetowych

i

w

mediach

społecznościowych Organizatora.
4.

Wzięcie udziału w Plebiscycie (jako osoba zgłaszająca kandydaturę lub osoba, która
wyraziła zgodę na kandydowanie, lub osoba głosująca – dalej łącznie jako „Uczestnicy”)
jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i wyrażeniem zgody
na zastosowanie jego wszystkich postanowień.

5.

Uczestnik możne zgłosić do Plebiscytu wyłącznie kandydaturę innej osoby. Zgłaszana
osoba będzie w dalszej części Regulaminu nazywana również „Kandydatką”.

6.

Uczestnikami (w tym kandydatkami) Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
Dopuszcza się również udział osób małoletnich, które ukończyły 16. rok życia – za zgodą
ich rodziców lub opiekuna prawnego.

7.

Spośród dokonanych zgłoszeń kandydatek Kapituła Plebiscytu (zwana dalej „Kapitułą”),
przyzna 10 (słownie: dziesięć) nominacji. Ostateczny wybór laureatki zostanie dokonany
w drodze głosowania, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

8.

Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i wolny od opłat. Organizator nie zwraca
ewentualnych kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie.
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§ 2.
Przebieg plebiscytu
Plebiscyt organizowany będzie od dnia 21 maja 2018 r. następującymi etapami:
1. etap I: 21 maja – 22 czerwca 2018 r. – zgłoszenia do Plebiscytu „Warszawianka Roku”;
2. etap II: 23 – 28 czerwca 2018 r. – ocena formalna zgłoszeń do Plebiscytu „Warszawianka
Roku”;
3. etap III: 29 czerwca – 17 sierpnia 2018 r. – obrady Kapituły Plebiscytu;
4. etap IV: 14 września 2018 r – ogłoszenie nominacji kandydatek do tytułu „Warszawianka
Roku oraz „Warszawianka Stulecia”;
5. etap V: 14 września – 17 października 2018 r. – głosowanie na Warszawiankę Roku i
Warszawiankę Stulecia;
6. etap VI: 25 października 2018 r. – ogłoszenie wyników i uroczysta gala wręczenia nagród.
§ 3.
Etap I. Zgłoszenia do Plebiscytu
1.

Zgłoszenie kandydatki do tytułu „Warszawianka Roku” polega na wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego, który zawiera:
1)

imię i nazwisko, dane kontaktowe kandydatki (podanie danych kontaktowych nie
jest konieczne w przypadku osób publicznych);

2)

krótkie uzasadnienie udziału kandydatki w plebiscycie (max. 1000 znaków);

3)

imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

4)

zgodę kandydatki oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych;

5)

zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w plebiscycie – w przypadku
osób małoletnich, które ukończyły 16. rok życia.

2.

Zgłoszenie kandydatki do Plebiscytu może dokonać każdy bez względu na miejsce
zamieszkania i obywatelstwo w formie:
1) elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie internetowej: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku lub
2) papierowej poprzez:
a)

wypełnienie i wydrukowanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się
na stronie

internetowej:

www.um.warszawa/warszawiankaroku.pl

lub

w siedzibie Organizatora tj.: w Urzędzie m.st Warszawy, Biuro Marketingu
Miasta, ul. Wierzbowa 9, pok. 153, 00-950 Warszawa lub
b)

dostarczenie formularza zgłoszeniowego listownie lub osobiście na adres
Organizatora wskazany w lit. a) powyżej z dopiskiem na kopercie:
„Warszawianka Roku ”.
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3.

W przypadku zgłoszeń w formie papierowej, zgłoszenie uważa się za

dokonane, jeżeli w terminie określonym w § 2 pkt 1 zostanie doręczone pod adres
wskazany w ust. 2 pkt 2 lit. a) powyżej.
4. Jedna osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy kandydatury. Każde kolejne
zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. O kolejności zgłoszeń decyduje data rejestracji.
5. Jedno zgłoszenie (jeden formularz zgłoszeniowy) może zawierać jedną kandydaturę.
6. Osoba zgłaszająca poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego potwierdza
prawdziwość i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym.
7. Do Plebiscytu nie mogą być zgłoszeni pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st.
Warszawy oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu, prowadzeniu i promowaniu
Plebiscytu.
§ 4.
Etap II. Ocena formalna zgłoszeń
1.

Do oceny formalnej zgłoszeń zostanie powołana Komisja Plebiscytu, zwana dalej
„Komisją”, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

2.

Członkowie Komisji zajmują się prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, interpretacją
postanowień Regulaminu oraz rozstrzyganiem sporów związanych z przebiegiem
Plebiscytu.

3.

Na etapie oceny formalnej Komisja sprawdzać będzie kompletność, poprawność
i zgodność danych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym oraz dokona weryfikacji
danych podanych w zgłoszeniu, w tym uzyska zgodę kandydatki na udział w Plebiscycie.

4.

Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z udziału w Plebiscycie,
w szczególności w następujących przypadkach:
1) naruszenia postanowień Regulaminu;
2) wystąpienie okoliczności negatywnie wpływających na wizerunek m.st. Warszawy
bądź partnerów Plebiscytu – m.in. w przypadku zaistnienia uzasadnionego
podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia dobrych obyczajów lub zasad współżycia
społecznego;
3) podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu zgłoszeniowym;
4) braku zgody kandydatki na udział w Plebiscycie, w tym na przetwarzanie danych
osobowych.
§ 5.
Etap III. Nominacje
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1.

W celu wyłonienia laureatki Plebiscytu zostanie powołana przez Organizatora

Kapituła Plebiscytu, zwana dalej „Kapitułą”, złożona z minimum 7 (siedmiu) członków,
spośród przedstawicieli:
1) Organizatora;
2) organizacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, działających na rzecz:
a) mieszkańców i rozwoju Warszawy,
b) kobiet, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia,
c) przedsiębiorczości kobiet,
4) mediów.
1.

Kapituła oceniać będzie kandydatki m.in. według następujących kryteriów:
1) działalność i promocja na rzecz Warszawy;
2) realizacja działań na rzecz promowania otwartości, tolerancji, równouprawnienia,
wartości demokratycznych;
3) wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie na skalę ponadwarszawską;
4) działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego;
5) działalność na rzecz społeczności lokalnej na terenie Warszawy.

2.

Na ocenę kandydatki nie będą miały wpływu jej miejsce zamieszkania czy prowadzenia
działalności gospodarczej, społecznej itp.

3.

Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur Kapituła stworzy listę 10 (dziesięciu)
nominowanych do tytułu „Warszawianka Roku”, z której w drodze głosowania wyłoniona
zostanie laureatka Plebiscytu.

4.

Lista nominowanych podana będzie do wiadomości publicznej na oficjalnych stronach
internetowych i mediach społecznościowych Organizatora.

5.

Kapituła podejmować będzie decyzje na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, przy
udziale przynajmniej 5 (pięciu) członków Kapituły. W razie równego podziału głosów,
decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

6.

Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7.

Członków Kapituły obowiązywać będzie zasada zachowania poufności w kwestiach
dotyczących przebiegu posiedzeń.
§ 6.
Etap IV. Głosowanie

1.

Celem głosownia jest wyłonienie jednej laureatki tytułu „Warszawianka Roku”.

2.

Głosowanie prowadzone będzie w terminie od godziny 12:00 dnia 14 września 2018 r.
do 17 października 2018 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem:
1)

strony internetowej: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku lub
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2) karty do głosowania, dostępnej na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku
lub w siedzibie Organizatora, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) Regulaminu.
Wypełnioną kartę do głosowania należy doręczyć pod wskazany adres
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2018 r. do godziny 16:00.
3.

Laureatką Plebiscytu zostanie kandydatka, która zdobędzie największą liczbę głosów.

4.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród.
§ 7.
Nagroda

1.

Nagrodą w Plebiscycie na „Warszawiankę Roku” jest przyznanie tytułu „Warszawianki
Roku”, statuetka.

2.

W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureatki tytułu „Warszawianka
Roku” w gali wręczenia nagród, laureatka będzie mogła wskazać osobę, która w jej imieniu
odbierze nagrodę.

3.

Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim lub wypłacenie
równowartości nagrody.
§ 8.
„Warszawianka Stulecia”

1.

W Plebiscycie przewiduje się przyznanie tytułu specjalnego „Warszawianki Stulecia”, który
jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć
uhonorowanej tym tytułem osoby.

2.

W celu wyłonienia laureatki do tytułu „Warszawianka Stulecia” zostanie powołana przez
Organizatora Zespół ekspertów złożony z minimum 5 (pięciu) przedstawicieli m.in.:
varsavianistów, historyków, ekspertów z dziedziny kultury, nauki.

3.

Zespół ekspertów stworzy listę 10 (dziesięciu) kandydatek nominowanych do tytułu
„Warszawianki Stulecia”, z której w drodze głosowania, (do którego będzie miał
odpowiednie zastosowanie § 6 Regulaminu), wyłoniona zostanie laureatka.

4.

„Warszawianką stulecia” zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów.

5.

Lista nominowanych do tytułu podana będzie do wiadomości publicznej, na oficjalnych
stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora.

6.

Tytuł „Warszawianki Stulecia” jest honorowy i z jego przyznaniem nie wiąże się
przekazanie nagrody.

7.

Do procedowania w zakresie tytułu „Warszawianki Stulecia” stosuje się odpowiednio
zapisy Regulaminu odnoszące się do tytułu „Warszawianki Roku”. W sprawach
nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Komisja.
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§ 9.
Postanowienia końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia Plebiscytu lub pewnych
jego etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie.

2.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

nieprzeprowadzenie

spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora,

Plebiscytu

w szczególności

zdarzeniami o charakterze siły wyższej.
3.

Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (w tym
m.in. za dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa
w Plebiscycie.

4.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu, które nie naruszają praw
nabytych uczestnika Plebiscytu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego
opublikowania na stronach internetowych Organizatora.

5.

Osoba zgłoszona ma prawo zrezygnować z udziału w Plebiscycie. Rezygnacja powinna
być zgłoszona Organizatorowi – pod adres wskazany w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a) Regulaminu
lub na adres e-mail warszawiankaroku@um.warszawa.pl.

6.

Spory oraz sytuacje nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja.

7.

Kontakt

z

Organizatorem

możliwy

jest

pod

adresem

e-mail:

warszawiankaroku@um.warszawa.pl.
Organizator
Miasto Stołeczne Warszawa
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