Regulamin plebiscytu
„Wpisz się w Małopolskę - 2019”
przeprowadzanego na stronie http://www.malopolskalokalnie.org.pl/
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady Plebiscytu: „Wpisz się w Małopolskę – 2019”
organizowanego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS; Babiogórskie
Stowarzyszenie ZIELONA LINIA; Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundację
Horyzont360, w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie.
Południe - edycja 2019.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim
wyrażeń:
1) „Strona Plebiscytu” – dedykowana podstrona internetowa, która umożliwia Uczestnikom
Plebiscytu
oraz
Głosującym
wzięcie
udziału
w
Plebiscycie
http://www.malopolskalokalnie.org.pl/
2) „Plebiscyt” – Plebiscyt będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowany i
nadzorowany przez Organizatorów.
3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatorów
oraz na stronie http://www.malopolskalokalnie.org.pl/
4) „Organizatorzy" – podmioty przygotowujące i nadzorujące Plebiscyt, rozumiane jako:
a) Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z siedzibą w Myślenicach przy ul.
Leśnej 13A, 32-400 Myślenice, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000314641, posiadające
numer NIP 6783068163, posiadające numer REGON 120781591;
b) Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie 262 G, 34-205
Stryszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000209575, posiadające numer NIP 5521581367,
posiadające numer REGON 356850116;
c) Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z siedzibą w Krakowie przy ul. Dolnych
Młynów 7/6, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000372149, NIP 677-235-1748, REGON 121406518
d) Fundacja Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, wpisana
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000653767, NIP:7343545004, REGON:36618142300000.
5) „Uczestnik Plebiscytu” – podmiot będący autorem zgłaszanego do Plebiscytu filmu
(zwanego dalej pracą).
6) „Koordynator” – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z siedzibą w Krakowie przy ul.
Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków mail: fio@mila.org.pl
§2
Koordynator Plebiscytu
1. Za przeprowadzenie Plebiscytu oraz jego prawidłowy przebieg odpowiedzialny jest
Koordynator.
2. Do zadań Koordynatora należą:
a) monitorowanie prawidłowości funkcjonowania strony Plebiscytu;
b) kontakt z Uczestnikami Plebiscytu oraz Głosującymi, w tym udzielanie bieżących
odpowiedzi na zadawane pytania na adres: fio@mila.org.pl
§3
Zasady zgłaszania prac do Plebiscytu
1. Zgłaszać prace mogą tylko uczestnicy programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie. Południe - edycja 2019, w terminie od 16 września do 18
października 2019 roku.
2. Praca musi mieć formę filmu nie dłuższą niż 2 minuty.
3. Praca może być filmem poklatkowym - czyli animacją zmontowaną ze zdjęć lub
slajdów.
4. Prace muszą być oryginalnymi dziełami i mają zawierać treść dotyczącą realizowanej
przez uczestnika inicjatywy w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie. Południe - edycja 2019.
5. Muzyka wykorzystana w filmie musi być wolna od tantiem.
6. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy przesłać mailem materiał filmowy do
Organizatora. E-mail zawierający pełne imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę
inicjatywy, której dotyczy praca powinien mieć temat: „PLEBISCYT”.
7. Uczestnik zgłaszając film do Plebiscytu jednocześnie oświadcza, że posiada stosowne
zgody na wykorzystywanie wizerunku osób zarejestrowanych w materiale filmowym.
Odpowiednie pisma należy przesłać w mailu zgłoszeniowym.
8. 18 października 2019 r. wszystkie prace będą umieszczane na stronie internetowej
Plebiscytu http://www.malopolskalokalnie.org.pl/

§4
Zasady głosowania
1. Głosowanie odbywa się na stronie Plebiscytu http://www.malopolskalokalnie.org.pl/
i trwa od 21 do 28 października 2019 r. do godziny 24.00.
2. Głosujący może, w ciągu jednego dnia, oddać głos na trzy różne inicjatywy.
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§5
Kontakt
Wszelkie pytania i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Plebiscycie
Uczestnicy Plebiscytu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej
Koordynatora fio@mila.org.pl
Uwagi/odwołania związane z Plebiscytem powinny być składane w formie
wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko osoby składającej
sugestie wraz z opisem i powodem zażalenia.
Jeżeli podane dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, Organizatorzy przed
ich rozpatrzeniem mają prawo zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym przez
siebie zakresie.
O wyniku odwołania Uczestnik Plebiscytu i/lub Głosujący zostanie poinformowany w
terminie do 3 (trzech) dni od daty otrzymania wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 3.

§6
Postanowienia końcowe
W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Plebiscytem,
zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ingerowania w głosowanie poprzez
usuwanie głosów, oddanych w nieuczciwy sposób.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z deklaracją Uczestnika, że Praca nie
narusza praw autorskich osób trzecich i że Uczestnik posiada wszelkie wymagane do
złożenia tej Pracy zezwolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia dowolnej Pracy, która jego zdaniem
nie spełnia ww. kryteriów lub w inny sposób łamie niniejszy regulamin.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 roku, który jest jednocześnie
dniem jego ogłoszenia na stronie fanpage projektu „FIO - Małopolska Lokalnie.
Południe” w portalu społecznościowym Facebook.

