
Załącznik do Uchwały Nr 133/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 16 września 2022 r. 

 

 

Regulamin „Plebiscytu na najlepszego nauczyciela w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych powiatu ciechanowskiego. Edycja 2022” 

 

Informacje ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki 

przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszego nauczyciela w szkołach powiatu 

ciechanowskiego. Edycja 2022, zwanego dalej Plebiscytem. 

2. Organizatorem Plebiscytu jest Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe  

w Ciechanowie , ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

3. Organizator powołuje trzyosobową Komisję, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru 

nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, przestrzeganie zasad Regulaminu 

oraz egzekwowanie jego postanowień, rozpatrywanie reklamacji i wyłonienie 

zwycięzców Plebiscytu.   

4. Plebiscyt polega na wyłonieniu zwycięzców w drodze głosowania w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych  w kategorii Belfer Roku 2022. 

5. W Plebiscycie biorą udział nauczyciele szkół powiatu ciechanowskiego, którzy 

widnieją na listach w systemie do głosowania. 

6. Plebiscyt będzie przeprowadzony w jednym etapie i trwać będzie od dnia 

29.09.2022 r. 

7. Zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego Regulaminu są jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa  

do wielokrotnego wykorzystania przesłanych materiałów plebiscytowych bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czy zgoda dotyczy 

możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu na stronie 

www.ciechanow.powiat.pl, https://www.facebook.com/ciechanow.powiat oraz 

przez publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w 

szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i 

powielanie wykonanych zdjęć na łamach serwisów Organizatora. 

 

Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci. 

§ 2 

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. 

2. Kandydatami w Plebiscycie są nauczyciele szkół powiatu ciechanowskiego.  

 

 

 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
https://www.facebook.com/ciechanow.powiat


Zasady przeprowadzenia Plebiscytu. Głosowanie i wybór zwycięzców. 

§ 3 

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która sprawuje nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Plabiscytu na terenie szkoły. 

3. Głosowania dokonuje się poprzez zaznaczenie okienka obok danego 

kandydata widniejącego na karcie głosowania przygotowanej przez szkolna 

komisję. 

4. Glosujący w Plebiscycie mogą oddać tylko jeden głos . 

5. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział tylko ważne głosy, które zostaną 

oddane do dnia 29 września 2022 r.; głosy, które zostaną oddane po 

zakończeniu głosowania, nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu. 

6. O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów oddanych  

na kandydata. 

7. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów w obrębie jednej szkoły , który 

uzyska taką samą liczbę głosów, zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z 

liczby głosów w Plebiscycie.  

8. Komisja przekazuje protokół z wyborów do Komisji Powiatowej do dnia 30 

września 2022 r. 

 

Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie. 

§ 4 

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów ogłosi wyniki 

Plebiscytu do dnia 01.10.2022 roku na stronie Organizatora na Facebooku 

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat . 

2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej i/lub 

miejscu klasyfikacji decyduje liczba uzyskanych głosów. 

3. Nagrody w Plebiscycie są następujące: 

Za zajęcie I miejsca w kategorii Belfer Roku 2022 zwycięzca otrzyma Certyfikat 

Belfer Roku 2022 oraz zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród. 

4. Nagrody zostaną przyznane dla zwycięzców pierwszego miejsca w obrębie 

szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 

5. Nie ma możliwości zmiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu nagrody w 

formie pieniężnej. 

6. Nagrody zostaną wręczone do dnia 11.10.2022 r., podczas uroczystego 

rozstrzygnięcia Plebiscytu lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie 

Organizatora mieszczącej się pod adresem: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 

7 . 

 

 

 

https://www.facebook.com/ciechanow.powiat


Reklamacje. 

§ 5 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na 

adres e-mail promocja@ciechanow.powiat.pl lub pocztą tradycyjną na adres 

Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja” . 

2. Każda reklamacja musi zawierać imię i nazwisko autora oraz adres do 

doręczeń, a także zwięzłe uzasadnienie. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O 

wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną 

powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 

 

Ochrona danych osobowych. Postanowienia końcowe. 

§ 6 

1. Uczestnik Plebiscytu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora w celu prawidłowego przebiegu 

Plebiscytu i wyłonienia zwycięzców; umieszczania danych w materiałach 

publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej Organizatora i na 

Facebooku Organizatora w ramach promocji Plebiscytu, a także innych 

działaniach promocyjnych i wizerunkowych. 

2. Uczestnik Plebiscytu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

weryfikacji. 

3. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione w 

Regulaminie, można uzyskać pod numerem telefonu 533749520. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących Plebiscytu 

rozstrzyga Organizator. 

5. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie, w 

trybie właściwym dla jego przyjęcia. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie. 

mailto:promocja@ciechanow.powiat.pl

