
Załącznik Nr 1

dtsZarządzenia Wójta 6miny Udanin
Nr 34/2a§ z dnia 26.05 "Lafi r.

Regulamin plebiscytu na Najlepsze8o sołtysa, Nailepszego Rolnika oraz

Naiaktywniejsze §olectwo w Gminie Udanin w roku 2aL7

§r
Postanowienia ogóIne

1, Organizatorem plebiscytu na Najlepszego Sołtysa Roku, Najlepszego Rolnik araz

Najaktywniejsze §ołectwo w Gminie udanin w roku 2017 zwanym w dalszej części

regulaminu plebiscytu jest Gmina Udanin, Udanin ż6, 55-340 Udanin, ZWana dalej

Organizatorem.
ż, Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

§z
Czas trwania plebiscytu

Głosowanie poprzez wypełnianie kuponów według wzoru słanowiącego załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu odbywać się będzie w terminie od 26 maja 2aL7 r. do 1 sierPnia 2S17

r. Zakończenie gtosowania nastąpi 1sierpnia 2Q17 r. o_godz. 15.15. Na podstawie największej

ilości wypełnionych kuponów i otrzymanych głosów zostaną wyłonieni i wyróznieni

następujący laureaci:
-3 laureatów w kategarii Najlepszy §ołtys
-3 |aureatów w kategorii Najlepszy Rclnik
-3 laureatów w kategorii Najaktywniejsze Sołectwo.

Laureaci l i ll mieisca w kategorii Najlepszy Sołtys zostaną zgłoszeni do konkursu §oitYs Roku

2017 organizowanego przez Wojewodq Dolnośląskiego.

§3

PodmiotyuprawnionedowzięciaudziałurruPlebiscycie

1. Do udział w plebiscycie może zostać zgłoszony rolnik prowadzący gospodarstwa rolne na

terenie Gminy Udanin, obecnie urzędujący sołtysi oraz sołectwa z Gminy Udanin,

2, Głosować mogą
zainteresowanymi włacznie.

wręczenie pucharów, a także

Dożynek Gminnych w dniu

§4
Nagrody dla laureatów

Podsumowanie V edycji Plebiscytu, ogłoszenie wyników oraz

pamiątkowych dyplomów laureatom odbędzie §ię podczas

26 sierpnia 2a17 r, na placu sportowym w Udaninie.



§s
Zasady zgłaszania

1_, Zgłoszenia kandydatów do tytułów: ttlajlepszy Sołtys, Najlepszy Rolnik oraz Najaktywniejsze
§ołectwo w Gminie Udanin dokonuje się na kuponie zgłoszeniowym, który dostępny jest

wyłącznie w Gminnym Centrurn lnformacji w Udaninie. Kupon wydawany jest tylko za

pisemnym potwierdzeniem odbioru.
2. Zgłoszenia kuponem i oddane głosy ważne są tylko wtedy, gdy kupon wypełniony jest

czytelnie wraz z danymi osoby gtosującej,

3. Nie wypełnienie danych przez osobę głosującą skutkuje nieważnością giosów.

4" lnterpretacja regulaminu należy do Organizatora Plebiscytu ijest ostateczna.

§g
Zasady głosowania

1. Kupon wydawany jest bezpośrednio osobie, która chce zagłosować, a głosowanie odbywa
się wyłącznie osobiście /na miejscu/ w GCl,

2, W Plebiscycie swój głos może oddać każdy mieszkaniec Gminy Udanin, który czytelnie
wypełni kupon wraz z danymi osoby głosującej oraz wrzuci go osobiście do urny znajdującej

się w Gminnym Centrum lnformacji w Udaninie, Udanin 86b, 55-340 Udanin w terminie od 26

maja2OI7 r. do 1sierpnia 2a17 r,

3. Każdy mieszkaniec Gminy Udanin moze głosować tylko jeden raz,

4. Niedcpuszczalne jest wydawanie większej liczby kuponów osobie głosującej.

§r
!nforrnac,!a o plebiscycie

Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostaną na stronie Organizatora, tj,

www.udanin,pl " Dodatkowe informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu76 B7a9 375,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.1"5-1"5"15"

§8
postanowienia końcowe

3, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstał* w
związku z nieczytelnie wypełnionym kuponu.
2. Deklarując wzięcie udziaiu w plebiscycie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminern,

uczestnik/zgłaszający /wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na

przetwarzanie swoich danych osobowych przez CIrganizatora i zobowiązują się do
przestrze§ania niniejszego regulaminu"
3. Or6anizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach
regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych

zmianach na stronie internetowej www.udanin.pl



4" organizator oświad cza, żedane osobowe podane w kuponach zostaną wykorzystane

wyłącznie do przeprowadzenia konkursu na Najlepszego sołtysa, Najlepszego Rolnika oraz

trlalaktywniejsze Sołectwo w Gminie Udanin w roku żO17,

5. oddanie głosu przez uczestnika plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego

oświadczenia, iź wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,



Załącznik Nr 1 do Regulaminu Plebiscytu na Najaktywniejszego §ołtysa, Najlepszegc Rolnika oraz Najaktywniejsze
Sołectwo w Gminie Udanin w Roku 2017

PLEBI§CYT NAJLEP§ZY §otTYs, NAJL§PSZY RotNlK oRAz NAJAKTYWN|rJSZ§
§oŁ§cTwo W GMlNlE UDANIN W §oKU 2aL7

Najlepszy §oltys:

o {imię i nazwisko)

Najlepszy Rolnik:

(imię i nazwisko oraz miejscowość)

Najaktywniejsze Sołectwo:

{nazwa sołectwa}

Dane osoby głosującej:

{imiq i nazwisko}

{mieiscowość}


