Regulamin plebiscytu
„Tytani Społeczni Zabrza 2021”

§1
Informacje ogólne
1. Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Tytani Społeczni Zabrza 2021”, zwanego dalej Plebiscytem, jest Centrum
Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zwane dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Plebiscytu.
3. Głównym celem Plebiscytu jest wyróżnienie organizacji pozarządowej za całoroczną działalność na rzecz
zabrzańskiej społeczności lokalnej, w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU 2021.
§2
Adresaci plebiscytu
1. Adresatami Plebiscytu
i jego mieszkańców.

są

organizacje pozarządowe,

które działają

na rzecz

miasta

Zabrze

§3
Zgłoszenia
1. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać wyłącznie organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na
terenie Zabrza. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do Plebiscytu „Tytani Społeczni Zabrza 2021”
powinien być podpisany odręcznie przez Zgłaszającego.
2. Można zgłaszać po 3 propozycje w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2021, przyznając zgłaszanym
punkty i typując tym samym laureatów 1., 2. i 3. miejsca. Za 1. miejsce przysługują 3 pkt., za 2. miejsce – 2. pkt.,
za 3. miejsce – 1 pkt.
3. Nie można głosować na swoją własną organizację.
4. Formularz zgłoszenia do Plebiscytu „Tytani Społeczni Zabrza 2021” stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu /załącznik nr 1/.
5. Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, drogą pocztową na adres: COP, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze lub e-mailowo: Cop@um.zabrze.pl
w terminie do 15 lutego 2022 roku do godz. 16.00.
6. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie, o którym mowa w § 3 pkt. 5, nie będą brane pod uwagę.
W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty, decyduje data jego wpływu.
7. Organizator Plebiscytu ma prawo do zweryfikowania informacji zawartych w zgłoszeniach.
§4
Wyniki Plebiscytu
1. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje organizacja pozarządowa z największą liczbą punktów.
2. W przypadku tej samej liczby punktów, przyznaje się wyróżnienie (ex aequo).

3. Nagrodzeni laureaci Plebiscytu otrzymają tytuł Tytana Społecznego Zabrza w kategorii ORGANIZACJA
POZARZĄDOWA ROKU 2021.
§5
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych osób zgłaszających organizacje pozarządowe w Plebiscycie „Tytani
Społeczni Zabrza 2021” organizowanym przez Miasto Zabrze (Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu
Miejskiego w Zabrzu) jest Prezydent Miasta Zabrze. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych
osobowych zawarte są w załączniku nr 1 (formularz zgłoszenia do Plebiscytu „Tytani Społeczni Zabrza 2021”) do
niniejszego Regulaminu.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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).
§6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w
Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie był w stanie zapobiec.
4. Sprawy dotyczące Plebiscytu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca organizację pozarządową, wypełnia formularz zgłoszenia do Plebiscytu „Tytani Społeczni
Zabrza 2021”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym akceptuje jego postanowienia.

