Regulamin Plebiscytu „Wybieramy dziesięć kobiet najbardziej zasłużonych
dla świata kultury i nauki”, będącego częścią projektu „Razem dla kultury
w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy
Lokalne 2020”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury.
I. Postanowienia ogólne

1.

2.

3.
4.
5.

§ 1.
Organizatorami Plebiscytu „Wybieramy dziesięć kobiet najbardziej zasłużonych dla świata kultury
i nauki” (zwanego dalej „Plebiscytem”) są: Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury
im. Bogusława Klimczuka oraz Grupa nieformalna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Czarnieckiego w Kozienicach, reprezentowana przez Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek
oraz Joannę Piwońską.
Plebiscyt stanowi część realizacji inicjatywy pn. „Kobieto ! Puchu marny ! – czy aby na pewno ?”,
zgłoszonej do projektu „Razem dla kultury w Gminie Kozienice”, przez Grupę nieformalną
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, reprezentowaną przez
Małgorzatę Kuśmierczyk-Balcerek oraz Joannę Piwońską.
Głównym celem Plebiscytu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Kozienice do poznania sylwetek
kobiet, które przysłużyły się rozwojowi kultury i nauki w świecie.
Temat Plebiscytu brzmi „Kobiety, które zmieniły świat”.
Plebiscyt rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia go w dniu 12 października 2020 r., w trakcie
inauguracji inicjatywy w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
oraz na stronie Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka (www.dkkozienice.pl)
i trwa do momentu jego rozstrzygnięcia w dniu 5 listopada 2020 r.
II. Uczestnicy

§ 2.
1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Gminy Kozienice.
2. Plebiscyt jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Kozienice.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych dziecka na jego udział w Plebiscycie. Wzór zgody znajduje się w załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu.
III. Warunki uczestnictwa
§ 3.
1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Plebiscycie jest wysłanie jednego zgłoszenia
w formie jednej wiadomości elektronicznej.
2. Uczestnik
Plebiscytu
powinien
wysłać
wiadomość
e-mail
na
adres
plebiscyt.kobiety@dkkozienice.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło „Plebiscyt”, a w treści
propozycje dotyczące zwyciężczyń plebiscytu. Każdy uczestnik może zgłosić po dwie kobiety ze
świata kultury i nauki (maksymalnie cztery), spośród przedstawionych 40 sylwetek kobiet,
których lista została opublikowana na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury
www.dkkozienice.pl.
3. W treści zgłoszenia należy zamieścić oświadczenie o treści: Zapoznałem się z regulaminem
Plebiscytu zamieszczonym na stronie internetowej www.dkkozienice.pl i akceptuję jego treść.
4. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października 2020, do godz. 21.00 (decydująca jest data
wpływu zgłoszenia).
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IV. Rozstrzygnięcie Konkursu
§ 4. Jury Konkursu
1. Podsumowania Plebiscytu dokona Jury plebiscytu, zwane dalej „Jury”.
2. W skład Jury wchodzą:
1) Joanna Piwońska, reprezentująca Grupę nieformalną z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;
2) Anna Tyśkiewicz i Łukasz Wójtowicz - uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;
3) Jeden pracownik Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, wyznaczony
przez Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
3. Do zadań Jury należy w szczególności podliczenie głosów i ustalenie kolejności wybieranych
kobiet oraz wybór nagrodzonych w plebiscycie osób.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§ 5. Wybór Laureatów
1. Jury wskaże maksymalnie trzy zgłoszenia, które zostaną nagrodzone.
2. Laureatami plebiscytu będą autorzy trzech najszybszych zgłoszeń, którzy wytypowali
zwyciężczynie (pierwsze miejsca) w obydwu grupach (kultura, nauka). W razie braku takich
zgłoszeń, nagrodzeni zostaną pierwsi trzej autorzy, którzy wskazali przynajmniej jedną
zwyciężczynię.
3. Rozstrzygnięcie Plebiscytu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie wydarzenia kulturalnego
w Kozienickim Domu Kultury (spotkanie z gościem oraz wernisaż wystawy), zaplanowanego
na 5.11.2020 r.
§ 6. Nagrody
1. Nagrodzonych zostanie 3 (trzech) laureatów Plebiscytu.
2. Nagrodami w Plebiscycie są książki o tematyce poświęconej kobietom. Laureaci otrzymają
również gadżety Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
V. Postanowienia końcowe
§ 7.
1. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Plebiscytu i akceptacją
jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji Plebiscytu zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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) oraz Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki
Dom Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez zastosowanie
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w Plebiscycie bez ich podania nie jest możliwy.
Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi
do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych
z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
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- listownie – na adres administratora danych osobowych;
- e-mail: iod@dkkozienice.pl.
2. Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. na stronie
internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl,
w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury.
§ 8.
1. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Plebiscytu
w czasie jego trwania.
2. W przypadku odwołania Plebiscytu nadesłane głosy nie będą wykorzystywane przez
Organizatora.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
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