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I PLEBISCYT 

 „SALON PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO” 

Regulamin 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu Salon Przemysłu Turystycznego (zw. dalej Plebiscytem) jest 

Fundacja Sądecka (zwana dalej FS) z siedzibą w Niskowa 161, 33-395 Chełmiec (adres 

do korespondencji: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz). 

2. Czas działań organizacyjnych plebiscytu ustala się na okres od 7 do 28 czerwca 2019 r.  

3. Plebiscyt odbywa się w trzech kategoriach: „Atrakcja turystyczna roku 2018” , „Marka 

turystyczna roku 2018” oraz ”Człowiek branży turystycznej roku 2018”. 

4. Przyjmowanie nominacji w plebiscycie oraz zatwierdzanie wyników przysługuje 

Kapitule Plebiscytu powoływanej przez Organizatora. 

5. W skład Kapituły wchodzi Przewodniczący i maksymalnie 15 członków. 

6. Kandydatury w plebiscycie mogą zgłaszać członkowie Kapituły Plebiscytu przy 

założeniu, że każdy z członków mam prawo zgłosić 3 kandydatury: po 1 w każdej  

z kategorii. 

7. Zgłoszenia przyjmowane były do 12 czerwca 2019 roku. 

8. Główną nagrodę można otrzymać tylko jeden raz. 

II. Cel i zasady Plebiscytu  

1. Celem Plebiscytu jest: 

a) W kategorii Atrakcja turystyczna roku 2018: wyróżnienie obiektu bądź 

wydarzenia, bezpośrednio dotyczących obszaru Sądecczyzny, które swym 

oddziaływaniem wpłynęły pozytywnie na wzrost ruchu turystycznego; 

b) W kategorii Marka turystyczna roku 2018: wyróżnienie instytucji, rejonu, bądź 

przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem promują Sądecczyznę poza nią i są 

rozpoznawalne także poza nią; 

c) W kategorii Człowiek branży turystycznej roku 2018: wyróżnienie osoby 

fizycznej, która swym dorobkiem, charyzmą i całokształtem działalności wpływa 

pozytywnie na kształtowanie się turystyki na Sądecczyźnie kultywując bogactwo 

jej tradycji i pomnażając dobro społeczne. 
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2. Tytuł zwycięzcy w każdej z kategorii będzie przyznawany corocznie głosami osób 

dobrowolnie biorących udział w plebiscycie. Ostateczną decyzję podejmuje Kapituła. 

 

3. Konkurs składa się z 6 etapów: 

I. Zgłaszanie nominacji – do 12 czerwca 2019 r. 

II. Weryfikacja zgłoszeń. 14 czerwca 2019r. na portalu sadeczanin.info zostanie 

opublikowana lista nominowanych w plebiscycie. 

III. Głosowanie trwa od 14 czerwca do dnia 28 czerwca 2019 do godz. 12.00: 

a. elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info 

b. na kuponach konkursowych. Kupony do pobrania i wydrukowania 

dostępne są na stronie portalu www.sadeczanin.info oraz w miejscu 

znajdowania się urny. Wypełnione kupony należy wrzucić do urny lub 

wysłać / biuro: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz. 

IV. Głosować można na obydwa sposoby (1 x formularz plus 1 x kupon). Dzięki 

temu zwiększamy siłę głosów do dwóch na danego kandydata. Nie należy 

przekraczać wyżej podanego limitu głosowania, gdyż kolejne głosy nie będą 

już przez system zliczane. Głosować może każdy. 

V. UWAGA: Głosowanie w kategorii "Atrakcja turystyczna", „Marka turystyczna” 

oraz "Człowiek branży turystycznej" to trzy oddzielne, niezależne od siebie 

głosowania. Oznacza to możliwość niezależnego oddania głosów w każdej  

z kategorii. 

VI. Oddając swój głos głosujący przyjmuje do wiadomości warunki zbierania  

i przechowywania danych osobowych przez organizatorów plebiscytu zgodnie 

z RODO opisane szczegółowo w punkcie IV niniejszego  regulaminu. 

VII. Prezentacja nominowanych z wręczeniem dyplomów oraz ogłoszeniem 

wyników – Salon Przemysłu Turystycznego, 28 czerwca br., godz. 14:00, 

Krynica-Zdrój, Pijalnia Główna. 

 

4. 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 ustala harmonogram przebiegu głosowania oraz prezentacji 

kandydatów.  

 

http://www.sadeczanin.info/
http://www.sadeczanin.info/
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e. Przewodniczący po zakończeniu głosowania ustala termin posiedzenia celem 

dokonania podsumowania przebiegu plebiscytu. 

f. Podczas posiedzenia dokonuje się weryfikacji policzonych głosów na poszczególne 

kandydatury oraz wyłania zwycięzców. 

g. Kapituła ustala program gali podsumowania plebiscytu. 

III. Nagradzanie 

1. Tytuł zwycięzcy w każdej z kategorii jest przyznawany głosami osób dobrowolnie 

biorących udział w plebiscycie. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas forum „Salon 

Przemysłu Turystycznego” 28 czerwca 2019 roku w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju. 

2. Warunkiem wręczenia nagród dla zwycięzców plebiscytu jest bezwzględnie obecność 

instytucji oraz osób biorących udział w plebiscycie podczas forum „Salon Przemysłu 

Turystycznego” 28 czerwca 2019 roku już od godziny 14:00 w Pijalni Głównej  

w Krynicy-Zdroju. 

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w plebiscycie 

Udział w głosowaniu jest jednoznaczny z przyjęciem do  wiadomości, że: 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że na podstawie art. 14 

Rozporządzania: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym do 

Plebiscytu „Salon Przemysłu Turystycznego” jest Fundacja Sądecka z siedzibą  

w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000008461 , zwana dalej FS. 

2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FS jest możliwy 

pod numerem telefonu: +48 18 475 16 20.  Adres e-mail FS: 

sekretariat@sadeczanin.info. 

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FS przetwarza ww. dane osobowe na 

potrzeby organizacji plebiscytu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez FS przez który rozumieć należy organizację i promocję plebiscytu 

wynikających z realizacji celów statutowych Fundacji Sądeckiej i SKT „Sądeczanin”. 

 

mailto:sekretariat@sadeczanin.info
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5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane 

osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. lub kategoriom odbiorców 

danych osobowych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a) pracownicy i współpracownicy FS; 

b) członkowie Kapituły Plebiscytu „Salon Przemysłu Turystycznego”. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych   

w pkt. 3 celów. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również  

w formie profilowania. 

9. W związku z przetwarzaniem przez FS danych osobowych, przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści danych; 

b. prawo do sprostowania danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FS danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

11. FS nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię 

Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji 

międzynarodowych. 

12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FS prosimy  

o kontakt pod adresem mailowym  sekretariat@sadeczanin.info 

V. 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 5 lipca 2019r., wyłącznie 

w trybie korespondencji pisemnej na adres: biuro Fundacji Sądeckiej, 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.  
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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. 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. 

8. Udział mediów i zakres powierzonych im obowiązków przy organizacji Plebiscytu 

ustala się corocznie. Warunkiem jest, aby plebiscyt był powszechnie dostępny.  

9. Organizator w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w regulaminie o czym poinformuje opinię publiczną zamieszczając stosowne informacje na 

portalu www.sadeczanin.info. 

 

http://www.sadeczanin.info/

