
REGULAMIN PLEBISCYTU 

 

KULTURALNA OSOBOWOŚĆ BRZEGU DOLNEGO 2019 

 

na najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, 

Nadzieję w dziedzinie kultury 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Plebiscyt na najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, Nadzieję w 

dziedzinie kultury (zwany dalej „Plebiscytem”) organizowany jest przez Dolnobrzeski 

Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym, redakcję dwutygodnika „Panorama Brzegu 

Dolnego” oraz Referat Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, 

zwanych dalej „Organizatorami”. 

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania oraz werdyktem 

Kapituły – najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, Nadzieję w 

dziedzinie kultury. 

 

Przez Animatora kultury należy rozumieć osobę, której celem jest rozpowszechnianie 

kultury i której działania przyczyniają się do aktywizacji społeczeństwa, rozbudzania 

zainteresowań i propagowania kreatywnego sposobu spędzania czasu.  

 

Przez Ambasadora kultury należy rozumieć osobę, która poprzez działalność 

kulturalną przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Brzeg Dolny.   

 

Przez Nadzieję w dziedzinie kultury należy rozumieć osobę, która zamieszkuje gminę 

Brzeg Dolny i która wykazuje się zaangażowaniem i pasją w dziedzinie kulturalnej. 

 

3. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na 

stronie www.brzegdolny.pl i dok.brzegdolny.pl. Lista kandydatów będzie emitowana 

w dwutygodniku samorządowym „Panorama Brzegu Dolnego”, na stronie 

www.brzegdolny.pl, a także na oficjalnych profilach gminy miny Brzeg Dolny oraz 

Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury na Facebooku.  

 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwać będzie Kapituła Plebiscytowa 

(zwana dalej „Kapitułą”). 

 

5. Skład Kapituły zostanie ustalony przez Organizatora. 

 

6. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

7. Plebiscyt składa się z trzech etapów: 

 

a. zbieranie kandydatur na najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, 

Nadzieję w dziedzinie kultury; 



b. głosowanie poprzez SMS na najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora 

kultury, Nadzieję w dziedzinie kultury; 

c. wybór przez kapituł ę najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, 

Nadzieję w dziedzinie kultury oraz przyznanie nagrody specjalnej za całokształt 

działalności. 

  

Zbieranie kandydatur 

 

8. Zbieranie kandydatur do tytułu najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora 

kultury, Nadzieję w dziedzinie kultury Gminy Brzeg Dolny 2019 roku odbywać się 

będzie do 21 lutego 2020 r. 

 

9. Kandydata należy zgłosić w formie e-maila przesłanego na adres 

panorama@brzegdolny.pl. 

 

10. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

 

a. Opis działalności kandydata wraz z uzasadnieniem wyboru; 

 

b. 1-3 fotografie zgłaszanego kandydata przesłane drogą elektroniczną na adres 

panorama@brzegdolny.pl; 

 

c. podpisaną przez kandydata zgodę na udział w Plebiscycie oraz akceptację Regulaminu 

(formularz dostępny na stronie www.brzegdolny.pl oraz www.dok.brzegdolny.pl ). 

Skan dokumentu należy wysłać na adres panorama@brzegdolny.pl. 

 

11. Za ostateczny kształt listy nominowanych odpowiada Kapituła. Kandydaci, którzy 

znajdą się na liście nominowanych, zobowiązani są do udzielenia wywiadów i 

nadesłania informacji oraz fotografii niezbędnych do stworzenia opisu sylwetki 

kandydata. 

 

Głosowanie 

 

12. Głosowanie rozpocznie się 24 lutego 2020 r., a zakończy się 6 marca 2020 r. 

Ogłoszenie wyników na łamach dwutygodnika „Panorama Brzegu Dolnego” nastąpi 

12 marca 2020 roku. 

 

            Nagrody, o których mowa w pkt 17 i 18, zostaną wręczone podczas uroczystej gali. 

 

Sposoby głosowania 

 

13. W wydaniach dwutygodnika „Panorama Brzegu Dolnego” oraz na stronie 

www.brzegdolny.pl opublikowana zostanie lista nazwisk najpopularniejszego 

Animatora kultury, Ambasadora kultury, Nadzieję w dziedzinie kultury, ustalona 

przez Kapitułę na podstawie zgłoszeń, które wpłyną do Organizatora. 

 

14. Głosowanie na Najpopularniejszych odbywać się będzie drogą SMS. 



 

15. Głosowanie drogą SMS rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i będzie trwać do 6 marca 

2020 r. 

 

16. Głosujący wybiera jednego najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora 

kultury, Nadzieję w dziedzinie kultury z listy nominowanych.  

 

Nagroda dla Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca 2019 roku 

 

17. Nominowani, którzy uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu SMS, 

otrzymają tytuł najpopularniejszego Animatora kultury, Ambasadora kultury, Nadzieję 

w dziedzinie kultury Gminy Brzeg Dolny 2019 r., nagrodę oraz dyplom. 

 

18. Kandydaci zgłoszeni do Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzania Plebiscytu (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

Postanowienia końcowe 

 

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

 

20. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. 

 

21.  Wszelkie uwagi związane z nieprzestrzeganiem regulaminu należy zgłaszać pisemnie 

do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w 

związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. 

Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Kapituła w terminie 14 dni od daty 

wniesienia reklamacji. Decyzja Kapituły rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i 

nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

22. O uroczystej gali, podczas której zwycięzcom Plebiscytu zostaną wręczone nagrody, 

uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie oraz drogą elektroniczną. 


