PLEBISCYT NA „80 WYDARZEŃ Z 80 LAT STALOWEJ WOLI”
Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Plebiscytu na „80 wydarzeń z 80 lat Stalowej Woli” (zwanego dalej
„Plebiscytem”) jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, (zwane dalej
„Organizatorem”).

2.

Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) określa zasady i warunki
przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „80 wydarzeń z 80 lat Stalowej Woli”.

3.

Plebiscyt polega na wyborze 80 najważniejszych zdaniem uczestniczących wydarzeń w
80-letniej historii Stalowej Woli.

4.

Plebiscyt przeprowadzany będzie w dniach 20.01.2018 r. – 28.02.2018 r.

5.

Organizator powołuje 4-osobową komisję plebiscytową, czuwającą nad merytoryczną
poprawnością przedsięwzięcia.

6.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

7.

Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki
odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi. Z
uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może zgłosić od jednego do trzech wydarzeń, wyniki
głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na
kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

II. Warunki udziału w plebiscycie
1.

Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Do Plebiscytu można zgłaszać wydarzenia
historyczne, kulturalne, sportowe i inne, mające miejsce na terenie Stalowej Woli w
latach 1938-2018, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.

2.

Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie trzy wydarzenia na jednym
formularzu plebiscytowym.

3.

Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.

4.

Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i
współorganizatorów, którym powierzono określone prace w związku
z organizowaniem Plebiscytu.

III. Zasady przeprowadzania Plebiscytu
a. Zgłaszanie kandydatur
1.

Plebiscyt będzie się odbywał od dnia 20.01.2018 r. do dnia 28.02.2018 włącznie i w tym
czasie będą przyjmowane zgłoszenia.

2. Organizator może przedłużyć termin zgłaszania wydarzeń. Stosowny komunikat
zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora
3. Wydarzenie należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie
http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/projekty/plebiscyt i na portalu społecznościowym
FACEBOOK, profil: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz publikowanego na łamach
lokalnej prasy.
4. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem internetu lub na wyciętym kuponie
publikowanym w prasie (złożonym osobiście w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli: ul. Sandomierska 1 lub ul. Staszica 14, obok kina „Ballada”).
5. W formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę, datę i miejsce zgłaszanego
wydarzenia lub wydarzeń (maksymalnie trzy). Mile widziane jest dołączenie materiału
fotograficznego dotyczącego danych wydarzeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów
fotograficznych na wystawie plenerowej „80 wydarzeń z 80-lecia Stalowej Woli”.
7. Udział w Plebiscycie może być anonimowy. Osoby pragnące wziąć udział w losowaniu
nagród (roczne bilety wstępne do Muzeum, wydawnictwa książkowe) winny podać
imię i nazwisko, adres e-mail oraz kontaktowy nr telefonu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z
regulaminem, oraz prawem.
9. O zwycięstwie w Plebiscycie i wyborze do grona 80 najważniejszych wydarzeń decyduje
największa liczba otrzymanych głosów, prawidłowo oddanych za pośrednictwem
publikowanego formularza.
10. W przypadku, gdy dwa lub więcej wydarzeń będzie miało łącznie taką samą liczbę
punktów, wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie wydarzenie wskazane przez
Komisję Plebiscytową.

IV. Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu
do
dnia
5.03.2018 r.
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.muzeum.stalowawola.pl oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.
V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul.
Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
2. Podane przez Uczestników dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) dla celów
organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego
głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych
towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz
nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu zgadza się na przetwarzanie danych lub danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzanym Plebiscytem.
4. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora materiałów fotograficznych dołączonych do zgłoszenia do promocji
Plebiscytu (zarówno bieżącej, jak i przyszłych edycji), a także na wystawach
tematycznych.
5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości
Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział w
Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej
Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami
nie leżącymi po ich stronie lub okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności
lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.
5. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.
7. Zgłaszający oświadcza, że treści podane w zgłoszeniu są prawdziwe
8. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu akceptuje niniejszy Regulamin.

