REGULAMIN PLEBISCYTU „WSPÓLNOTA UEK”
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Wspólnota UEK”,
zwanego dalej plebiscytem.
2. Organizatorem

plebiscytu

jest

Uniwersytet

Ekonomiczny

w

Krakowie,

dalej

zwany

"Organizatorem".
3. „Uczestnikiem” jest osoba zgłaszająca Kandydata.
4. "Uczestnikiem” plebiscytu

mogą

być

wszyscy członkowie społeczności

Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie (pracownicy, emeryci i renciści, doktoranci i studenci).
5. „Kandydatem” jest osoba zgłoszona przez Uczestnika.
6. Kandydatami na laureata plebiscytu mogą być wszyscy członkowie społeczności Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (pracownicy, emeryci i renciści, doktoranci i studenci).
7. Kandydat może być Uczestnikiem.
8. Dane Uczestników zgłaszających Kandydatów nie będą podane do publicznej wiadomości.
9. Plebiscyt jest przeprowadzany w ramach projektu UEK Pomaga (organizowanego przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
10. Celem ogólnym plebiscytu jest promowanie działań społecznych realizowanych przez pracowników
oraz zachęcenie pracowników do zwiększenia swojej aktywności.
11. Nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu czuwa Podzespół ds. działań na rzecz członków
wspólnoty Uczelni w ramach działającego w Uniwersytecie Programu „UEK Odpowiedzialny” oraz
Kapituła Plebiscytu.
12. Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 2021 roku.
§2
ORGANIZACJA PLEBISCYTU
1. Udział w plebiscycie wiąże się z wypełnieniem zgłoszenia w postaci formularza zamieszczonego na
stronie internetowej, rozesłanego mailingiem oraz dostępnego w wersji papierowej w Sekcji
Socjalnej.
2. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola odpowiadając na pytania dotyczące prowadzonej
przez Kandydata działalności charytatywnej, prospołecznej i ekologicznej. Oceny tego stanu rzeczy
dokonuje kapituła plebiscytu.
3. Zgłoszeń do plebiscytu należy dokonywać zgodnie ze szczegółowym harmonogramem konkretnej
edycji, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej, w gablocie informacyjnej Sekcji
Socjalnej oraz rozesłany w mailingu.

4. Celem szczegółowym plebiscytu jest wyróżnienie i uhonorowanie członków społeczności
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaangażowanych w aktywności społeczne, np.
wolontariat, organizacja zbiórek, pomoc potrzebującym, pomoc na rzecz zwierząt, działalność
propagatorska, edukacyjna, aktywizm zwracający uwagę na ważne kwestie społeczne itp.
5. Uczestnik może przystąpić do plebiscytu:
a) zgłaszając samodzielnie swoją osobę na Kandydata,
b) zgłaszając dowolnego Kandydata,
6. Warunkiem uczestnictwa w plebiscycie jest:
a) zaakceptowanie warunków regulaminu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby plebiscytu przez Uczestnika
c) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną lub poprzez wrzucenie
wydrukowanego i wypełnionego formularza do dedykowanej urny.
7. Powyższe czynności wymienione w pkt 6 wykonywane są w procesie rejestracji w przypadku
Uczestnika samodzielnie zgłaszającego się na Kandydata. Kandydaci zgłoszeni przez innych
Uczestników, którzy przeszli do drugiego etapu proszeni będą przez Organizatora o zaakceptowanie
regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby plebiscytu.
8. Rozstrzygnięcie plebiscytu zostaje ogłoszone podczas Święta Uczelni.
§3
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU
1. Pierwszy

etap:

zgłoszenie

kandydata

poprzez

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego

zamieszczonego na stronie internetowej, rozesłanego mailingiem lub wypełnienie i wrzucenie wersji
papierowej do dedykowanej urny.
2. Drugi etap: głosowanie Uczestników na wszystkich zgłoszonych Kandydatów, spośród których 5
przechodzi do kolejnego etapu.
3. Trzeci etap: wybór zwycięzcy dokonywany przez kapitułę plebiscytu.
4. Wszyscy Kandydaci, którzy przejdą do trzeciego etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Wręczenie statuetki dla laureata plebiscytu następuje podczas Święta Uczelni.
6. Decyzja kapituły plebiscytu jest ostateczna.
7. Lista kandydatów, którzy przeszli do trzeciego etapu plebiscytu oraz informacja o laureacie
plebiscytu zostanie opublikowana m.in. na stronie internetowej Organizatora.
8. Kandydaci plebiscytu, którzy przeszli do trzeciego etapu oraz laureat dodatkowo zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres
mailowy o wynikach plebiscytu.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.05.2021 r.

