
 

 

 

 
Regulamin Plebiscytu  

Koordynator Roku   
2016 

Zasady ogólne 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu 

"Koordynator Roku" w 2016 roku (zwanego dalej Plebiscytem). 
 

§ 2 
Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK  

z siedzibą w Krakowie 30-006 Kraków, ul. Wrocławska 11/3, o numerze NIP: 676-20-77-033 i numerze 
REGON: 351533983 reprezentowanym przez: Krzysztofa Prystupę – Prezesa Zarządu oraz Agnieszkę 
Sokołowską – Członka Zarządu; wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000152511 (zwana dalej Organizatorem). 
 

Przebieg plebiscytu 
 

§ 3 
1. Plebiscyt trwa od 27 kwietnia 2017 r. do 7 maja 2017 r.  

2. W tym czasie można oddawać głosy na Koordynatorów Regionalnych Klubów Trenerów 
Zarządzania MATRIK 

za pośrednictwem formularza elektronicznego. 

3. W plebiscycie Koordynatorzy są nominowani za okres czerwiec 2016 – maj 2017. 

4. W dniu 8 maja 2017 r. wyłoniony zostanie Koordynator, który otrzyma największą ilość 

głosów oddanych za pomocą elektronicznego formularza. 

 

Kandydaci plebiscytu: 

§ 4 

W Plebiscycie biorą udział wszyscy Koordynatorzy funkcjonujących Regionalnych Klubów Trenerów 

Zarządzania MATRIK. W tym także Koordynatorzy, których Kluby rozpoczęły oficjalne funkcjonowanie 

w 2016 r. 

 

§ 5 

1. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. 

2. Każdy uczestnik głosowania może zagłosować tylko raz. 



 

 

 

 

 

§ 6 

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem przez powołaną specjalnie do tego celu 

Komisję Plebiscytową. Protokół powinien zawierać: 

a) liczbę nadesłanych zgłoszeń, 

b) podpisy członków Komisji Plebiscytowej. 

 

Wyniki plebiscytu 

 

§ 7 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 13 maja 2017 r. podczas Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia MATRIK. 

2. Wyniki Plebiscytu zostaną zamieszczone na stronie www.matrik.pl, na fanpage Stowarzyszenia itp.  

 

 

Nagroda dla zwycięzcy 

 

§ 8 

 

1. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę, dyplom i upominek ufundowany przez Zarząd SKiTZ 

MATRIK oraz zostanie zaprezentowany na stronie www.matrik.pl oraz na fanpage Stowarzyszenia 

w formie artykułu/notki z działalności jego Klubu. 

2. Wśród głosujących za pośrednictwem formularza elektronicznego, którzy podadzą swoje imię 

oraz numer telefonu i/lub adres mailowy rozlosowany zostanie zestaw upominkowy od SKiTZ 

MATRIK. 

 

Komisja 

 

§ 9 

 

Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie 

komisja w składzie: 

a) Krzysztof Prystupa 

b) Agnieszka Sokołowska 

c) Angelika Stąpór 

 

 

 

http://www.matrik.pl/
http://www.matrik.pl/


 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

Zgłoszenia do Plebiscytu będą przechowywane w siedzibie Organizatora. 

 

§ 11 

1.Dane osobowe przekazywane organizatorowi w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez 

Organizatora będącego administratorem tych danych osobowych w celu wyłonienia laureatów 

Plebiscytu. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator. 

 

 

§ 12 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator 

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

w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 

wyższej; 

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 

Organizatora. 

 

§ 13 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 

prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne  

z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu. 

 

§ 14 

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach 

internetowych: www.matrik.pl. 

 

http://www.matrik.pl/

