
Regulamin plebiscytu „Rybnik. Miasto z historią” 

 

1. Organizatorem plebiscytu jest Muzeum w Rybniku, mające swoją siedzibę w 

Rybniku, przy ul. Rynek 18. 

2. Plebiscyt trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2017 r. Składa się z dwóch etapów – 

pierwszego trwającego od 1 czerwca do 10 września i drugiego trwającego od 11 

września do 30 listopada 2017 r. 

3. Plebiscyt adresowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych historią 

Rybnika. 

4. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania najważniejszej osoby w 

dziejach Rybnika oraz najważniejszego wydarzenia historycznego w jego dziejach. 

5. Plebiscyt przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie plebiscytu wszyscy chętni 

mogą zgłosić swoje kandydatury w plebiscycie wskazując najważniejszą osobę w 

dziejach Rybnika oraz najważniejsze wydarzenie w historii miasta. Wybór osoby i 

wydarzenia należy krótko uzasadnić. Kandydatury należy dostarczyć na 

zamieszczonych w mediach lokalnych, dostępnych na stronie internetowej Muzeum w 

Rybniku (www.muzeum.rybnik.pl) formularzach, których wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego regulaminu. Wydrukowane formularze znajdować się będą również w 

siedzibie Muzeum w Rybniku. Wypełnione formularze należy dostarczyć do siedziby 

Muzeum w Rybniku i wrzucić do zamieszczonej tam urny. Propozycje można składać 

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. W okresie od 1 do 10 września 2017 r., w trakcie 

posiedzenia, komisja wybierze spośród dostarczonych propozycji 10 osób i 10 

wydarzeń o największej liczbie zgłoszeń oraz dodatkowo 2 osoby i 2 wydarzenia. 

Lista tych osób i wydarzeń zostanie opublikowana 11 września 2017 r. podczas 

wernisażu wystawy „Rybnik. Miasto z historią” w siedzibie Muzeum w Rybniku oraz 

na stronie internetowej www.muzeum.rybnik.pl. 

6. W skład komisji wejdzie Dyrektor Muzeum w Rybniku oraz sześcioro pracowników 

Muzeum w Rybniku, wskazanych przez niego w terminie do 31 sierpnia. Komisja 

dokona wskazania 10 osób i 10 wydarzeń o największej liczbie zgłoszeń oraz wyboru 

dodatkowych 2 osób i 2 wydarzeń większością głosów. 

7. W drugim etapie plebiscytu wszyscy chętni będą mogli oddać głos na jedną z 

wytypowanych  12 osób i jedno z wytypowanych 12 wydarzeń na formularzach 

zamieszczonych w mediach lokalnych, dostępnych na stronie internetowej Muzeum w 

Rybniku (www.muzeum.rybnik.pl) oraz wydrukowanych w siedzibie Muzeum w 

Rybniku. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Głosowanie odbywać się będzie poprzez umieszczenie właściwie wypełnionego 

formularza w urnie zamieszczonej na wystawie „Rybnik. Miasto z Historią”. Wstęp na 

wystawę możliwy będzie po spełnieniu postanowień Regulaminu zwiedzania Muzeum 

w Rybniku. Głosowanie trwać będzie od 11 września do 25 listopada 2017 r. W 

okresie od 26 do 30 listopada jury dokonana rozstrzygnięcia plebiscytu i wyboru 

laureatów nagród książkowych. 

http://www.muzeum.rybnik.pl/
http://www.muzeum.rybnik.pl/
http://www.muzeum.rybnik.pl/


8. Jedna osoba może oddać wiele głosów. Podanie danych osobowych w formularzu 

drugiego etapu jest dobrowolne. Wśród osób, które oddadzą głosy oraz podają dane 

osobowe rozlosowane zostaną nagrody w postaci 5 (słownie: pięciu) kompletów 

książki „Rybnik. Dzieje miasta i jego dzielnic” pod redakcją Z. Hojki i B. Klocha. 

9. Uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu oraz rozdanie nagród odbędzie się 1 grudnia 

2017 r. w siedzibie Muzeum w Rybniku. 

10. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb dostarczenia nagród 

książkowych. Nagrody książkowe zostaną wysłane drogą pocztową, listem poleconym 

lub wydane osobiście za pisemnym potwierdzeniem. 

11. Po odebraniu nagród wszystkie formularze zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 

30 dni od zakończenia plebiscytu. 

12. Regulamin plebiscytu jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.  

 

Załącznik nr 1: 

Plebiscyt „Rybnik. Miasto z historią” 

Etap 1 

1. Moja propozycja najważniejszej postaci w dziejach Rybnika 

2. Uzasadnienie mojej propozycji najważniejszej postaci w dziejach Rybnika 

3. Moja propozycja najważniejszego wydarzenia w dziejach Rybnika 

4. Uzasadnienie mojej propozycji najważniejszego wydarzenia w dziejach Rybnika 

 

Załącznik nr 2: 

Plebiscyt „Rybnik. Miasto z historią” 

Etap 2 

Wybierz i zaznacz znakiem X jedną postać i jedno wydarzenie. 

Najważniejsze postaci w dziejach Rybnika (12 pól wyboru) 

Najważniejsze wydarzenie w dziejach Rybnika (12 pól wyboru) 

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji).  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach 

przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, 

odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych 

Organizatora, w tym na wprowadzenie danych do bazy danych, której administratorem jest 

Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania. Zgodnie z 

art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity 



:Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości że: administratorem tak 

zebranych danych osobowych jest Muzeum w Rybniku, dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie dla celów Konkursu, dane osobowe mogą zostać podane w prasie lokalnej oraz 

publikowane na stronie internetowej Organizatora wyłącznie w celu przedstawienia listy 

laureatów Konkursu, przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. W wypadku udziału w plebiscycie osób 

nieletnich należy złożyć również oświadczenie prawnego opiekuna o zgodzie na  

przetwarzanie  danych osobowych. 


