PLEBISCYT „MAMA PRZEDSIĘBIORCZA”
REGULAMIN ZGŁASZANIA I UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE
Sosnowiec, dnia 24 lipca 2017 roku

Dział I - Informacje podstawowe
1.1. Plebiscyt „Mama Przedsiębiorcza” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Plebiscytem”) odbędzie się w ramach Śląsko-Zagłębiowskiego Kongresu Mam.
1.2. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie przedsiębiorczych kobiet-mam na tle pozostałych
Uczestników Kongresu, nie tylko w celu promocji ich działań, ale także w celu promocji
przedsiębiorczości i upowszechniania wiedzy w tym zakresie.
1.3. Organizatorem Plebiscytu jest INTERPERSONNEL Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu
(41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sądzie
Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000498608, REGON: 243493320 (zwane w dalszej
części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”).
1.4. Plebiscyt organizowany jest przy współpracy następujących instytucji oraz podmiotów
(zwanych dalej „Partnerami Plebiscytu”):
1.4.1. Fundacja Edukacja i Integracja Społeczna;
1.5. Partnerzy Plebiscytu upoważnieni są do aktywnego uczestnictwa w czynnościach
organizacyjnych Plebiscytu. Organizator zastrzega sobie prawo do angażowania do
współpracy kolejnych Partnerów Plebiscytu.
1.6. W celu usprawnienia przebiegu Plebiscytu oraz uproszczenia procedury zgłaszania
uczestnictwa w Plebiscycie uruchamia się oficjalną witrynę internetową Plebiscytu
dostępną
pod
adresem
http://kongresmam.pl/plebiscyt-mama-przedsiebiorcza/
.
Organizator niniejszym zobowiązuje się do udostępnienia treści niniejszego Regulaminu na
wskazanej wyżej witrynie internetowej.
Dział II - Uczestnictwo w Plebiscycie
2.1. Uczestnikiem Plebiscytu mogą być wszystkie kobiety-matki aktywne zawodowo, będące
jednocześnie Uczestnikiem Kongresu.
2.2. Zgłoszenie do Plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kongresu
dostępnego na witrynie internetowej: http://kongresmam.pl/zapisy/.
2.3. Uczestnik Plebiscytu dokonując zgłoszenia akceptuje Regulamin Plebiscytu.
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Dział III - Dane osobowe
3.1. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Plebiscycie, Organizator nabywa prawo
przetwarzania danych osobowych ujętych w Formularzu Rejestracyjnym przez
INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy
ul. Kosynierów 44, dla celów rejestracji oraz uczestnictwa w Plebiscycie – zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Dane, o których mowa powyżej nie będą
udostępniane innym podmiotom, w tym przedsiębiorcom lub organizacjom bez wyraźnej,
uprzedniej zgody Uczestników.
Dział IV - Zgłoszenia
4.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Plebiscycie, o których mowa w Dziale 2 niniejszego Regulaminu
będą przyjmowane przez Organizatora przed datą Śląsko-Zagłębiowskiego Kongresu Mam,
nie później jednak niż do dnia 30 września 2017 roku, na podstawie poprawnie wypełnionego
przez osobę zgłaszającą Formularza Rejestracyjnego, zamieszczonego na witrynie
internetowej Kongresu http://kongresmam.pl/plebiscyt-mama-przedsiebiorcza/ .
4.2. Po tym terminie niemożliwe będzie zgłoszenie kolejnych Uczestników Plebiscytu.
4.3. Organizator niniejszym zastrzega sobie prawo zamknięcia listy Uczestników Plebiscytu na
wypadek wyczerpania – ustalonego przez niego – limitu miejsc, przed wskazaną w pkt.
4.1. datą. O fakcie zamknięcia listy Uczestników Plebiscytu Organizator poinformuje
poprzez ogłoszenie na witrynie internetowej Kongresu.
4.4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie samodzielnie.
4.5. Publikacja zgłoszenia na witrynie internetowej Plebiscytu będzie miała miejsce do 5 dni
roboczych od dnia wysłania Formularza Rejestracyjnego.
4.6. Wybór „Mamy Przedsiębiorczej” nastąpi na podstawie sumy oddanych przez kapitułę
konkursu głosów.
4.7. Zwyciężczyni Plebiscytu „Mama Przedsiębiorcza”, tj. mama, na którą oddano największą
liczbę głosów, otrzyma Diament Mamy Przedsiębiorczej.
4.8. Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagrody odbędzie się podczas ŚląskoZagłębiowskiego Kongresu Mam.
Dział V - Opłata plebiscytowa
5.1.

Uczestnicy Plebiscytu zwolnieni są z jakichkolwiek opłat służących pokryciu kosztów
organizacji Plebiscytu.

Dział VI - Postanowienia końcowe
6.1. Niniejszym Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego zamieszczenia na witrynie
internetowej Plebiscytu.
6.2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być dokonywane na piśmie pod rygorem
nieważności. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od
dnia jej zamieszczenia na witrynie internetowej Kongresu.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisu Kodeksu Cywilnego.
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