REGULAMIN PLEBISCYTU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu, którego celem jest wyłonienie Kanonu
kulturowego Warmii i Mazur.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami niniejszego plebiscytu są Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Fundacja
„Borussia” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 - zwane dalej organizatorem.
2. Plebiscyt służy podnoszenie świadomości historycznej i kulturowej mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego i rozwijaniu tożsamości regionalnej. Osiągnięcie celu plebiscytu nastąpi poprzez
wyłonienie – drogą głosowania – Kanonu kulturowego Warmii i Mazur.
3. Plebiscyt jest adresowany do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i jest organizowany w
okresie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Plebiscyt zakończy ogłoszenie wyników.
4. Informacje dotyczące konkursu są publikowane na stronie internetowej: www.borussia.pl – zwanej dalej
stroną internetową.
5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).
§2
Głosujący w plebiscycie
Do udziału w plebiscycie uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie reprezentowane
przez rodziców, opiekunów.
§3
Przebieg głosowania
1. W dniu 1 lutego 2016 r na stronie internetowej zostanie opublikowana lista miejsc pamięci obejmująca 4
kategorie: Dzieła, Osobowości, Miejsca, Wydarzenia.
*

2. Propozycje miejsc pamięci zostały ustalone przez grono ekspertów .
2. Głosowanie będzie trwać do 29 lutego 2016 r.
3. Głosujący w każdej kategorii może wybrać od 1 do 5 miejsc pamięci. W przypadku wskazania większej
liczby miejsc pamięci w danej kategorii, głos będzie uznany za nieważny.

4. Oddany ważny głos, to punkt przyznany wybranemu miejscu pamięci.
5. Podczas jednego ważnego głosowania, można przyznać łącznie od 1 do 20 punktów.
6. Głosy można oddać tylko raz w ciągu 24 godzin.
7. Po zakończeniu głosowania, od 1 marca 2016 r. do 16 marca 2016 r., głosy zostaną zliczone.
§4
Ogłoszenie wyników
Wyniki plebiscytu zostaną podane do publicznej wiadomości 18 marca 2016 r. Ponadto organizator
zobowiązuje się poinformować o wynikach za pośrednictwem strony internetowej, profilu facebook
(facebook.com/Borussia.Olsztyn) oraz w 57. numerze czasopisma „Borussia”.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.
3. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez głosującego z treścią
regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

*

Komisja uzupełniła i ujednoliciła zapisy poszczególnych miejsc pamięci zgłoszonych przez ekspertów.
Zrezygnowaliśmy z miejsc zbyt ogólnych (np. zamki krzyżackie, pałace, cmentarze, grodziska itp.) na rzecz
konkretnych przykładów. Zrezygnowaliśmy z dzieł dostępnych jedynie w archiwach i salach muzealnych oraz
takich, które istnieją mniej niż 5 lat, bo to dopiero czas pokaże, czy staną się kanonem. Nie uwzględniliśmy
miejsc pamięci spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Zrezygnowaliśmy z miejsc tzw. kłopotliwego
dziedzictwa, odnoszących się do militarnych obiektów z czasów II wojny światowej.

Olsztyn, dn. 1 lutego 2016 r.

