
 

  
 

Regulamin Plebiscytu Kobieta Niezwykła  Gminy Bisztynek 2021 

 

§ 1 

1. Organizatorem plebiscytu jest Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej pod honorowym patronatem 

Burmistrza Bisztynka. 

2. Celem Plebiscytu jest propagowanie aktywnych kobiet z terenu Gminy i Miasta Bisztynek, które 

swoją działalnością inspirują innych, stanowiąc wzór do naśladowania. Kobiet, które czynnie 

uczestniczą w życiu społecznym gminy, bądź swojej lokalnej społeczności, które aktywnie angażują się 

w działalność sołectw, stowarzyszeń, grup nieformalnych, które poprzez swoją działalność 

przyczyniają się do promocji zdrowia i aktywnego trybu życia, które podejmują działania mające na 

celu  pomoc i wsparcie społeczeństwa lokalnego. 

3. W plebiscycie wyłonione zostaną maksymalnie 3 laureatki, które otrzymają tytuł „Kobiety 

Niezwykłej Gminy Bisztynek 2021” 

4. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się podczas Planety Płci- imprezy zorganizowanej z 

okazji Dnia Kobiet w OKiAL oraz na stronie www.okial.pl i Social mediach. 

§ 3 

Kryteria zgłoszenia 

1. Kandydatury do udziału w Plebiscycie mogą być zgłaszane przez: 

a. Firmy, instytucje, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe  

b. Osoby prywatne – mieszkańcy Gminy Bisztynek  (zgłoszenie grupowe min. 10 osób) 

c. Sołtysów  

d. Radnych 

 

2. Warunkiem dopuszczenia do plebiscytu jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia, 

stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny na stronie www.okial.pl 

3. Zgłoszenie musi zawierać: 

 Podpisy osób/ podmiotów zgłaszających kandydatkę, 

 Charakterystykę kandydatki, 

 Zdjęcie kandydatki 

4. Zgłoszenie uczestniczki do plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

5. Udział w plebiscycie jest otwarty i bezpłatny. 



 

  
 

2. W celu zgłoszenia należy pobrać formularz, wypełnić go i dostarczyć do siedziby Ośrodka 

Kultury i Aktywności Lokalnej. Formularze zgłoszeniowe można złożyć: 

 Drogą pocztową na dres: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej, ul. Ogrodowa 2, 11-

230 Bisztynek, 

 Drogą elektroniczną na adres: kontakt@okial.pl (skan podpisanego formularza) 

3. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, spełniające wymagania 

określone niniejszym Regulaminem. W przypadku nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział w 

Plebiscycie musi wyrazić zgodę opiekun prawny.  

4. Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje do momentu zakończenia 

trwania Plebiscytu, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z 

Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: kontakt@okial.pl. W takim przypadku 

Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane 

na tę kandydaturę zostaną anulowane.  

5. Kandydat, lub opiekun prawny kandydata, który w czasie trwania Plebiscytu przekaże zdjęcia 

na potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:  

 Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa 

do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby 

przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób 

konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na 

zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.  

 Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego  

i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego 

wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do 

wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na 

łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).  

 Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw 

autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian  

w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby 

realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z 

prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania  

z fotografii.  

 Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie 

przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.  

 

 

 



 

  
 

§ 4 

Czas trwania Plebiscytu 

1. Termin nadsyłania formularzy, o których mowa w §3 ust. 2 upływa dnia 15.02.2021r. 

2. 20 lutego 2021r. zostają ogłoszone Nominacje i zostaje włączone głosowanie internetowe, 

które będzie trwało do  4 marca 2021r.  

§ 5 

Sposób głosowania 

1. Głosowanie na Nominowaną odbywać się będzie za pomocą KLIK-a oddanego za 

pośrednictwem social mediów lub innego formularza ankietowego. Do oddania głosu 

uprawniona jest każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

2. Jedna osoba może oddać głos jeden raz.  

3. O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie klików 

oddanych za pośrednictwem ankiety on – line.  

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej nominowanych będzie miało taką samą liczbę głosów 

zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.  

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6 marca 2021r. podczas wydarzenia Planeta Płci w OKiAL  

§ 6 

Nagrody  

1. Każda z Laureatek otrzyma następujące nagrody:  

 promocja kandydatki i jej działań w social mediach;  

 Statuetka i dyplom  

 Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem Kultury i Aktywności Lokalnej jako Gość Specjalny 

na Spotkaniach Targi Zdrowia  

2. Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

3. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania 

dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat,  

w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych 

nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do 

każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie 

przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego 

uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku  

z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.  

 

 

 



 

  
 

 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku ,adres e-mail 

kontakt@okial.pl  

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: - art.6 ust. 

1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, - art., 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego na administratorze, - art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

polegających na promocji działań Administratora w celach związanych z Plebiscytem  

2) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, podmioty świadczące usługi 

księgowe, uczestnicy Plebiscytu, na rzecz Administratora  

3) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej –nie dotyczy. Nadto informujemy, że:  

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty ostatniego 

kontaktu,  

2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych.  

3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO.  

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym /oraz 

umownym udziału w Plebiscycie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował 

niemożnością udziału w Plebiscycie.  

5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Zgłoszenie do plebiscytu Kobieta Niezwykła 

 

 

1. Dane osoby zgłaszanej do plebiscytu  

 

Imię  

Nazwisko  

Funkcja  

Telefon  

Adres zamieszkania  

Email  

 

 

 

2. Charakterystyka osoby zgłaszanej: 

 

Lp Obszar 

1.  Opis działalności osoby zgłaszanej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

2. Wyróżniająca postawa, cechy osobowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inicjatywy podejmowane przez osobę zgłaszaną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. podpisy osób/ instytucji zgłaszających 

a. w przypadku zgłoszeń z instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych: 

 

 

Imię osoby zgłaszającej Funkcja   Podpis  

   

Pieczęć instytucji 

 

 

  



 

  
 

 

b. w przypadku zgłoszenia grupowego, mieszkańców: 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

4.  oświadczenie osoby zgłaszanej do plebiscytu  

 

 

Ja niżej podpisana oświadczam, iż: 

a) wyrażam zgodę na udział w konkursie,  

b) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i opublikowanie imienia 

 i nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej, na łamach gazety  

i profilu fb,  

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby plebiscytu. 

Zostałam poinformowana, że administratorem moich danych osobowych jest OKiAL 

w Bisztynku.  

d) Zapoznałam się z regulaminem i go akceptuję.  

 

 

………………………………………….       ………………………………… 

(miejscowość, data)                        (podpis)  


