
REGULAMIN PLABISCYTU 

„KOBIETA ZŁOTEGO WIEKU- EDYCJA 2017”

I. Organizator i informacje podstawowe:

1. Ośrodek Wsparcia Dziennego, ul. Mickiewicza 7 

tel. 75 722 39 69,  e-mail ddzpluban@poczta.onet.pl

2. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie miasta Lubań.

3. Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej

 http://luban.pl/owd 

5. W  Plebiscycie,  w  tym  w  głosowaniu  na  nominowane  osoby,  nie  mogą  brać  udziału 

pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników  Organizatora.

6. Termin i miejsce składania kart (nominacji)

 28.02.2017r., godzina 12.00 

biuro Ośrodka Wsparcia Dziennego, 59-800 Lubań ul. Mickiewicza 7

II. Cele i założenia plebiscytu :

1. W  plebiscycie  nagrodzone  zostaną  kobiety  65+  zamieszkujące  miasto  Lubań, 

wyróżniające się aktywnością, dorobkiem i sukcesami, które przejawiają co najmniej jedno 

z poniższych kryteriów:

a) kobieta, która jest liderem społeczności lokalnej;

b) kobieta, która aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, klubach seniora, 

c) grupach nieformalnych itp.;

d) kobieta, która bezinteresownie angażuje  się w pomoc innym;

e) kobieta, która realizuje swoje pasje, marzenia, zainteresowania;

f) kobieta, która przejawia postawę godną naśladowania.

mailto:ddzpluban@poczta.onet.pl
http://luban.pl/owd


III.Komisja nominacyjna:

1. Organizator  powoła  niezależną  komisję  nominacyjną,  która  dokona  analizy  kart 

zgłoszeniowych i wyłoni w sposób jawny laureatki plebiscytu.

2. Komisji dokona indywidualnej oceny nominowanych Pań do plebiscytu.

IV. Nagrody w plebiscycie

1. Wszystkie zgłoszone do plebiscytu kobiety otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Komisja nominacyjna wyróżni trzy Panie, które otrzymają  dyplom i nagrodę rzeczową.

3. Wręczenie  nagród i  przedstawienie  nominowanych kobiet  w plebiscycie  nastąpi podczas 

uroczystej gali.

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia,  których  Organizator  przy 

zachowaniu  należytej  staranności  nie  był  w  stanie  przewidzieć,  lub  którym  nie  mógł 

zapobiec,  w  szczególności  spowodowane  działaniem  siły  wyższej  lub  działaniem  osób 

trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Zapytania  dotyczące  plebiscytu  należy  kierować  na  adres  korespondencyjny:  Ośrodek 

Wsparcia Dziennego w Lubaniu ul. Mickiewicza 7 59-800 Lubań, tel. 75 722-39-69,

e:mail ddzpluban@poczta.onet.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu bez podania przyczyn.

4. Zasady określone w regulaminie nie podlegają negocjacjom.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

6. Uczestnicy  upoważniają  Organizatora  do  publikacji  zdjęć  i  tekstu  reportażu  na  temat 

Plebiscytu zawierających ich wizerunek oraz całość lub część prezentowanych przez nich 

osiągnięć.

7. Organizator posiada prawo do nieodpłatnego filmowania i fotografowania uroczystej  gali 

plebiscytu.

mailto:ddzpluban@poczta.onet.pl


Załącznik nr 1
do Regulaminu 
Plebiscyt Kobieta Złotego Wieku 
– Edycja 2017

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
PLEBISCYT KOBIETA ZŁOTEGO WIEKU- EDYCJA 2017

DANE  KANDYDATA:

Imię i nazwisko 

Rok urodzenia

Adres zamieszkania 

 ( miejscowość, kod pocztowy, 
ulica, nr domu, nr lokalu)

dane kontaktowe 

( nr telefonu, ewentualnie jeżeli 
posiada to adres e-mail)

Wyrażam zgodę na zgłoszenie 
mojej kandydatury w 

Plebiscycie 
Kobieta Złotego Wieku

– Edycja 2017

(czytelny podpis kandydata)

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY lub  OSOBA INDYWIDUALNA

Pełna Nazwa Podmiotu 
Zgłaszającego /Osoby 
Indywidualnej



Adres podmiotu 
zgłaszającego / Osoby 
Indywidualnej 

( miejscowość, kod pocztowy, 
ulica, nr domu, nr lokalu)

Dane kontaktowe Podmiotu 
Zgłaszającego / Osoby 
Indywidualnej
( nr telefonu, adres e-mail)

Osoba do kontaktu

( imię i nazwisko, numer 
telefonu)

 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA

Uzasadnienie zgłoszenia 
Kandydata 
( maksymalnie 1 strona 
formatu  A4)

Dodatkowe informacje 
(np. o otrzymanych 
podobnych tytułach, 
nagrodach  i wyróżnieniach)

........................................................             ..........................................................
Pieczęć Podmiotu Zgłaszającego           Podpis osoby zgłaszającej w imieniu 

                  podmiotu zgłaszającego

........................................
     miejscowość, data



Załącznik nr 2  do Regulaminu 

Plebiscyt Kobieta Złotego Wieku 

– Edycja 2017

KOMISJA NOMINACYJNA
Karta Głosowania

imię nazwisko ( jurora) ...................................................................................................................

L
P.

 Imię nazwisko kandydata 1 2 3 4 Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Punktacja  przyznawana jest w skali od 1 do 7 dla poszczególnych kategorii:
1 – działalność w organizacjach pozarządowych, klubach seniora, itp.
2 – bezinteresowna pomoc innym
3 – realizowane pasje, marzenia, zainteresowania
4 – postawa godna naśladowania

Jako  członek  Komisji  w  Plebiscycie  Kobieta  Złotego  Wieku   proponuję  wyróżnić 
nominowane kobiety  w następującej kolejności: 

1) ..............................................................................................

2) .............................................................................................

3) ............................................................................................

.........................................................                                ........................................................
(Miejscowość data)     (Podpis)



Załącznik nr 3
do Regulaminu 
Plebiscyt Kobieta Złotego Wieku 
– Edycja 2017

 PROTOKÓŁ OBRAD
KOMISJI NOMINACYJNEJ

z dnia ….....................................

komisja w  składzie:

1.

2.

3.

powołana przez Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu zgodnie z wewnętrznym regulaminem 
Plebiscytu   „Kobieta  Złotego  Wieku-  Edycja  2017”,  ustala  następujące  wyróżnienia  dla 
nominowanych w/w plebiscycie:

1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................................

 
Komisja  jednogłośnie  stwierdza,  że  procedura  przeprowadzenia  głosowania  zgodna  była  z 
regulaminem wewnętrznym „Plebiscytu Kobieta Złotego Wieku- Edycja 2017”, co potwierdzone 
jest  własnoręcznym podpisem.

1.

2.

3.


