§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Plebiscytu Lider Zmian, Samorząd 2017 w głosowaniu internetowym (zwany dalej
„Głosowaniem”) jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie (03-301),
ul. Jagiellońska 74, NIP: 113 266 90 19 (zwany dalej „Organizatorem”).

2.

Za sprawy organizacyjne Głosowania odpowiadają przedstawiciele Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów
(dalej jako „Wydział”).

3.

Głosowanie prowadzone jest w ramach Plebiscytu Lider Zmian, Samorząd 2017 i polega na wyłonieniu projektu,
który zbierze najwięcej głosów wśród internautów.

4.

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę głosowania internautów i określa prawa i obowiązki Organizatora,
Uczestników i Głosujących.
§ 2. CZAS TRWANIA

1.

Głosowanie rozpocznie się i trwać będzie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 19 grudnia 2017 r. do godziny
14:00.

2.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 20 grudnia 2017 r. podczas uroczystego finału Plebiscytu Lider Zmian,
Samorząd 2017.

§ 3. UCZESTNICTWO W GŁOSOWANIU
1.

W Głosowaniu udział biorą projekty RPO WM 2014-2020 (dalej jako „Projekty”), na których realizację zawarto
umowy o dofinansowanie z Organizatorem.

2.

Udział w Głosowaniu jest bezpłatny.
§ 4. GŁOSOWANIE

1.

Głosowanie prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej www.lider-zmian.eu

2.

Każdy internauta (zwany dalej „Głosującym”) będzie mógł oddać jeden głos, klikając na wybrany Projekt,

3.

Zabronione jest:
a. używanie mechanizmów masowych głosowań, które zwiększają liczbę głosów,
b. tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów kont w celu oddania większej ilości głosów.

4.

Wynik głosowania nie podlega reklamacji.

5.

Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej www.lider-zmian.eu było możliwe dla
Głosujących z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów
komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy
wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Głosującego, umożliwi korzystanie z ww. stron
internetowych.

§ 5. OBLICZANIE GŁOSÓW
1.

Zwycięża Projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów.

2.

Wynik Głosowania będzie poufny do czasu ogłoszenia wyniku podczas finału Plebiscytu Lider Zmian, Samorząd
2017.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu głosowania. Zmiana nie może pogarszać praw
Uczestników Głosowania. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie
www.lider-zmian.eu w postaci stosownych aneksów.

2.

W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Głosowania.
O ewentualnych zmianach poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie www.lider-zmian.eu

3.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów: Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, e-mail: lider.zmian@mazowia.eu.

