Regulamin Plebiscytu
„Spróbujmy razem Pokonać Bariery”
Celem Plebiscytu jest propagowanie integracji osób z niepełnosprawnością ze
środowiskiem, w ramach którego przyznawane są Statuetki „Emila”
1. Zgłoszenie kandydata do wyróżnienia może złożyć każdy, pod warunkiem, że nie jest
to zgłoszenie samego siebie bądź instytucji w której pracuje zgłaszający.
2. Zgłoszenia przyjmowane są każdorazowo w określonym terminie.
3. Nominacje do „Emila” mają być zgłaszane jedynie w wersji papierowej, opatrzone
podpisem czytelnym zgłaszającego.
4. Zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać na adres:
Stowarzyszenie „Bariery”, 47- 180 Izbicko, ul. Powstańców sl.4
5. Decyduje data stempla pocztowego w wyznaczonym terminie.
6. Zgłoszenie należy składać w/wg ustalonego przed ogłoszeniem Plebiscytu wzoru.
7. Laureat wyróżniony w Plebiscycie nie może być zgłaszany w kolejnych jego
edycjach.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zgłoszeń.
9. Kapituła Plebiscytu spotyka się na 3 dni przed Galą, celem wyłonienia laureatów,
których ogłasza dopiero w dniu Gali.
10. Zgłaszający ma obowiązek poinformować zgłaszanego o tym, że ten został zgłoszony
do Plebiscytu, chyba, że zwróci się z prośbą do organizatora o poinformowanie
kandydata.
11. Nieodebrana Statuetka przechodzi na własność organizatora. Organizator nie przesyła
statuetek drogą pocztową ani w żaden inny sposób i w żadnym innym terminie.
12. Plebiscyt i Gala są organizowane ze środków pozyskanych od sporów.
13. W skład Kapituły wchodzi Zarząd Stowarzyszenia „Bariery”.
14. Statuetka bez imiennego Certyfikatu jest nieważna.
15. Wzór Statuetki jest zastrzeżony i jest własnością Sybilli Fusiarz.
16. Statuetki nie można sprzedawać ani przekazywać innym osobom lub instytucjom bez
zgody organizatora.
17. Decyzje kapituły są niepodważalne.
18. Kapituła przyznając Statuetkę Emila kieruje się przede wszystkim działalnością
kandydata na rzecz integracji.
19. Organizator ma prawo przyznać Statuetkę Emila osobom bądź instytucjom, które nie
zostały zgłoszone, a które według organizatora poprzez swoje działania mają istotny
wkład na rzecz integracji.
20. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu ani żadnych innych poniesionych przez
uczestników Gali.
21. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Kapituła na pisemny
wniosek.

Zarząd Stowarzyszenia „Bariery”
www.barierywswiecieniepelnosprawnych.pl
bariery@interia.eu, tel. 509 255 440

