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REGULAMIN PLEBISCYTU 

Bank Inicjatyw Społecznych 

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli biznesu, kultury, 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, podczas którego uczestnicy swoim 

głosem wspierają projekty społeczne, które ich zdaniem są najbardziej wartościowe.  

 

Celem wydarzenia organizowanego 5 grudnia 2018 r. jest przekazanie środków finansowych na 3 

wyjątkowe projekty społeczne, wyłonione wcześniej na etapie preselekcji. Organizator wydarzenia 

przeznaczył na ten cel nagrody o łącznej wartości 6 tysięcy złotych (kolejno: 3 tysiące, 2 tysiące i 1 

tysiąc złotych), które wykorzystane zostaną na realizację  zaproponowanych projektów. 

Projekty prezentowane podczas spotkania mogą dotyczyć różnych dziedzin np. kultura, ekologia, 

tradycja lub nowe technologie. 

Ogromną wartością tego wydarzenia będzie obecność osób, dla których ważne są ciekawe, 

innowacyjne przedsięwzięcia skierowane do konkretnych społeczności.  

 
 
 

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem Plebiscytu, określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w Plebiscycie na prezentowane projekty podczas spotkania, które odbędzie się  5 

grudnia 2018 r.  

2. Plebiscyt organizowany jest przez powiat gostyński. 

3. Uczestnikami Plebiscytu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne zaproszone do udziału w Plebiscycie.  

4. Osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami Plebiscytu i udzielania informacji o 

Plebiscycie jest Ewa Misiaczyk, e-mail: wop@powiat.gostyn.pl. Tel. 65 575 25 25. 

 

2. Cel Konkursu 

 

Plebiscyt ma na celu wyłonienie 3 projektów społecznych, które będą prezentowane podczas 

spotkania 5 grudnia 2018 r.  

 

3. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie 

 

1. Kandydaci mogą zgłosić we wniosku pomysł na nowy projekt lub zaplanować kontynuację już 

realizowanego przedsięwzięcia.  

2. Projekt powinien posiadać budżet na trzy warianty finansowe: 1 tysiąc złotych, 2 tysiące złotych     

i 3 tysiące złotych. 
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3. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest prawidłowe wypełnienie wniosku i nadesłanie go 

drogą elektroniczną w terminie do 21 listopada 2018 r., (decyduje data wpływu do Organizatora) 

na adres wop@powiat.gostyn.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji materiałów tekstowych, 

fotograficznych i telewizyjnych zrealizowanych w ramach Plebiscytu w wydawnictwach 

promujących zgłoszone projekty oraz na stronach internetowych. 

 

4. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Gostyński. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl. Adres do korespondencji: 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku 

z realizacją celu jakim jest wyłonienie laureatów Plebiscytu Bank Inicjatyw 

Społecznych. 

4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, podmioty 

upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z 

którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej. 

6. Dane osobowe nie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dobrowolnym 

momencie, bez wpływu w zgodność przetwarzania z prawem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku nie podania 

danych w zakresie wymaganym przez Administratora udział w Plebiscycie Bank 

Inicjatyw Społecznych będzie niemożliwy. 

 

 

5. Kryteria oceny projektów 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu 

dokonania wyboru laureatów, powołana zostanie Komisja, zwaną w Regulaminie Plebiscytu 

Komisją.  

2. Przy ocenie wniosków, Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

a) Wizja i strategia  

 Czy projekt ma dobrze opracowaną wizję zmiany, która ma nastąpić po przeprowadzeniu 

projektu?  

b) Wpływ na otoczenie  

 Czy projekt jasno określa jego potencjalny wpływ na otoczenie i życie ludzi?  

c) Ocena preferencji potencjalnego darczyńcy  

 Czy zagłosował/a/byś na ten projekt?  

d) Wartości  

 Czy budżet jest adekwatny do proponowanych działań?  

 

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 

5. Spotkanie 

 

1. Laureaci Plebiscytu zobowiązują się do wzięcia udziału w obowiązkowym szkoleniu. 

2. Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie laureatów do prezentacji ich projektów 

podczas spotkania 5 grudnia 2018 r. Zadaniem laureatów Plebiscytu będzie zaprezentowanie 

projektów w jak najciekawszy sposób, tak, aby przekonać uczestników spotkania do oddania głosu 

na ich pomysł.  
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3. Przewidziane jest przekazanie, podczas spotkania 5 grudnia 2018 r., nagród o wartości: 3 

tysiące złotych, 2 tysiące złotych i 1 tysiąc złotych. 

 

6. Terminarz Plebiscytu 

 

Nabór wniosków do: 21 listopada 2018 r.  

Rozstrzygnięcie Konkursu: 23 listopada 2018 r.  

Jednorazowe szkolenie dla laureatów Plebiscytu: 27 listopada 2018 r.  

Spotkanie: 5 grudnia 2018 r.  

Realizacja projektów: 1 stycznia 2019 – 31 marca 2019 r.  

Rozliczenie projektów: miesiąc od dnia zakończenia projektu, maksymalnie do 30 kwietnia 2019 r. 

  

7. Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich szczegółowych kwestiach - także nieobjętych Regulaminem Plebiscytu - 

rozstrzyga i decyduje Organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie Plebiscytu. Wszystkie informacje o 

zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie: www.powiat.gostyn.pl  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 

zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  


