VI PLEBISCYT
O NAGRODĘ SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
TOWARZYSTWA „SĄDECZANIN”
Regulamin
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”
(dalej SKT „Sądeczanin”) z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Barbackiego 57.
2. Czas działań organizacyjnych plebiscytu ustala się na okres od 30 kwietnia
do 3 czerwca 2018r.
3. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje
społeczne, samorządowe stowarzyszenia regionalne, branżowe i ośrodki administracji
terenowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza,
a także pozostałych obszarów historycznie zaliczanych do Sądecczyzny oraz osoby
fizyczne.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 30.04.2018 do 18.05.2018 r. (godz. 15:00)
w siedzibie SKT „Sądeczanin” (ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz) lub drogą
elektroniczną na adres sekretariat@sadeczanin.info
5. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną, dokumenty w formie
papierowej, potwierdzone podpisami, należy dostarczyć przed zakończeniem trwania
plebiscytu.
6. Zgłoszenie należy dostarczyć na załączonym do regulaminu formularzu
zgłoszeniowym.
7. Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach: „instytucji” (np. zespół regionalny) oraz
„osoby fizycznej (np. twórca ludowy)”.
8. Główną nagrodę można otrzymać tylko jeden raz.
Cel i zasady Plebiscytu
1. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie instytucji oraz osoby (z terenu powiatu
nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, a także pozostałych obszarów historycznie
zaliczanych do Sądecczyzny), które swoim dorobkiem twórczym i talentem
artystycznym uczą szacunku do miejsca w którym żyjemy, do tradycji i kultury
naszego regionu oraz kultywują historię i tradycję Naszej Małej Ojczyzny.
1

2. Tytuł zwycięzcy będzie przyznawany corocznie głosami osób dobrowolnie biorących
udział w plebiscycie.

3. Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać uzasadnienie uwzględniające poniższe
kryteria:
a. W przypadku zespołu:
 Nazwę instytucji
 Siedzibę
 Historię
 Charakterystykę instytucji (np. skład zespołu, program)
 Aktywność społeczną
 Dotychczasowe wyróżnienia

b. W przypadku osoby fizycznej:
 Biogram działalności artystycznej
 Dorobek artystyczny
 Aktywność lokalną , działalność społeczną
 Dotychczasowe wyróżnienia

4. Konkurs składa się z 6 etapów:
I.
Zgłaszanie nominacji – do 18 maja.
II.
Weryfikacja zgłoszeń. 18 maja 2018r. na portalu sadeczanin.info zostanie
opublikowana lista nominowanych do nagrody.
III.
Głosowanie trwa od 18 maja (godz. 21:00) do dnia 1 czerwca 2018, godz.
9.00:
a. elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info
b. na kuponach
konkursowych. Kupony zostaną umieszczone
w miesięczniku „Sądeczanin”. Kupony do pobrania i wydrukowania
dostępne również na stronie portalu www.sadeczanin.info. W głosowaniu
dopuszcza się kupony w oryginale lub kserokopie. Wypełnione kupony
należy wrzucić do urny lub wysłać / biuro: ul. Barbackiego 57, 33-300
Nowy Sącz.
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IV.

V.
VI.

c. wysyłając wiadomość SMS na numer 7168, w treści wpisując kod
przyporządkowany do kandydata, na którego głos ma być zaliczony.
Koszt wysłania wiadomości SMS to 1,23zł brutto. Lista kandydatów
z przyporządkowanymi im kodami opublikowana będzie na portalu
sądeczanin.info oraz znajdować się będzie w miesięczniku „Sądeczanin”.
Jedna osoba głosująca może oddawać głos niezależnie w dwóch kategoriach
w trzech różnych systemach głosowania: SMS, formularz elektroniczny,
kupon.
Posiedzenie Kapituły, podczas którego nastąpi weryfikacja oddanych głosów
i wybór Laureatów.
Prezentacja wszystkich nominowanych z wręczeniem dyplomów oraz
ogłoszeniem wyników – VI Zjazd Sądeczan, 3 czerwca.

5. Zasady działania Kapituły
a. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa
„Sądeczanin” , Pan Zygmunt Berdychowski lub osoba przez niego wyznaczona.
b. Członków Kapituły powołuje każdego roku Przewodniczący Kapituły.
c. Kapituła plebiscytu z każdego posiedzenia sporządza protokół i na swoim
pierwszym posiedzeniu może dokonać zmian w regulaminie.
d. Kapituła plebiscytu na podstawie otrzymanych kwestionariuszy zgłoszeniowych
kandydatów oraz ich pisemnej zgody na udział, ustala harmonogram przebiegu
głosowania oraz prezentacji kandydatów.
e. Kapituła dopuszcza do udziału w głosowaniu wszystkie zgłoszone zespoły.
f. Przewodniczący po zakończeniu głosowania przez mieszkańców Sądecczyzny
ustala termin posiedzenia celem dokonania podsumowania przebiegu plebiscytu.
g. Podczas posiedzenia dokonuje się liczenia oddanych głosów na poszczególnych
kandydatów oraz wyłania zwycięzców.
h. Kapituła ustala program gali podsumowania plebiscytu.

Nagradzanie
1. Zwycięzcą plebiscytu „O Nagrodę Społeczno – Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin”
zostanie instytucja i osoba z największą liczbą głosów oddanych w głosowaniu.
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2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas VI Zjazdu Sądeczan 3 czerwca 2018 roku na
Starosądeckich Błoniach.
3. Nagrodę stanowi:
a. Dla instytucji: nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł.
b. Dla osoby fizycznej: nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.
Udział w plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród
w oparciu o zasady oparte w niniejszym regulaminie.
3. Ewentualne reklamacje uczestników będą przyjmowane do 11 czerwca 2018r.,
wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej na adres: Społeczno-Kulturalne
Towarzystwo „Sądeczanin”, ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.
4. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w plebiscycie będą rozwiązywane przez
organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestniczenia w Plebiscycie. Dotyczy
to w szczególności czynności konkursowych.
6. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. nr
14, poz. 176 ze zmianami).
7. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celach marketingowych przez Fundację Sądecką z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul. Barbackiego 57.
8. Spośród głosów oddanych na kandydatów liczą się tylko głosy tych osób, które przy
ich oddawaniu podadzą swoje dane personalne, tj. imię i nazwisko, adres
zamieszkania i telefon kontaktowy.
9. Udział mediów i zakres powierzonych im obowiązków przy organizacji Plebiscytu
ustala się corocznie. Warunkiem jest, aby plebiscyt był powszechnie dostępny.

Obowiązuje po zmianach od 11.05.2018
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