Regulamin plebiscytu Złote Klucze 2017 - edycja mazowieckie Spółdzielnie Mieszkaniowe
1. Plebiscyt Złote Klucze 2017 - edycja mazowieckie Spółdzielnie Mieszkaniowe, zwany dalej
„Plebiscytem” został ustanowiony w celu uhonorowania Spółdzielni Mieszkaniowych oraz osób
zasłużonych, wyróżniających się pracą na rzecz spółdzielczości oraz społeczności lokalnych.
2. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie konkretnych osób i środowisk, przy czym naczelną ideą
przedsięwzięcia pozostaje także poprawa wizerunku środowiska spółdzielczości w Polsce oraz
zaprezentowanie jak najszerszej opinii publicznej jak wiele pozytywnych inicjatyw, przekładających się
wprost na jakość życia mieszkańców, zostało z powodzeniem zrealizowanych w regionie
3. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Aktywna Europa oraz Stowarzyszenie Grunt to
Warszawa, zwani dalej „Organizatorami”.
4. Patronem honorowym plebiscytu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik,
zwany także „Patronem honorowym”.
5. Partnerem prawnym, zapewniającym merytoryczne wsparcie plebiscytu jest Kancelaria Prawna
Filipek & Kamiński Sp. K., zwana także „Partnerem prawnym”.
6. Organizatorzy mają także prawo przyznawania innym podmiotom statusu partnerów
merytorycznych, partnerów, patronów medialnych oraz sponsorów Plebiscytu.
7. Nagrody w poszczególnych kategoriach mają charakter wyłącznie honorowy i nie wiążą się z
gratyfikacją finansową.
8. Nagrodę w każdej z kategorii stanowią:
a) statuetka i dyplom dla laureata w każdej kategorii,
b) udział w Gali finałowej oraz dyplomy dla pozostałych nominowanych,
c) promocja medialna.
9. W Plebiscycie wprowadza się następujące kategorie nagród:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Najlepszy Zarząd
Najlepsza Rada Nadzorcza
Najlepsza inwestycja
Bezpieczna Spółdzielnia
Spółdzielnia przyjazna interesantom
Spółdzielnia przyjazna dzieciom
Spółdzielnia przyjazna seniorom
EKO-Spółdzielnia
Spółdzielnia bez barier
Spółdzielnia dialogu obywatelskiego
Spółdzielnia przyjazna kierowcom
Spółdzielnia przyjazna kulturze
Spółdzielnia przyjazna przedsiębiorcom
Spółdzielnia przyjazna sportowcom
Spółdzielnia efektywna energetycznie

10. Zgłoszenia do konkursu dokonuje kandydat do nagrody lub inny podmiot, który uzyskał zgodę
kandydata, poprzez odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub wypełnienie go
i przesłanie za pośrednictwem linku udostępnionego na stronie internetowej Plebiscytu.
11. Formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, otrzymują w drodze korespondencyjnej wszystkie
Spółdzielnie Mieszkaniowe na terenie Województwa Mazowieckiego, jak również jego odpowiednik w
postaci elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej: http://aktywnaeuropa.pl/zloteklucze
12. Wypełniony formularz należy wypełnić i odesłać do dnia 15 września 2017 r. elektronicznie poprzez
stronę internetową Plebiscytu lub tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia Aktywna Europa - ul.
Nałęczowska 24, 20-701 Lublin (decyduje data stempla pocztowego).
13. Do formularza można załączyć rekomendacje lub inne materiały potwierdzające informacje
zawarte w zgłoszeniu.
14. Zgłoszenie do Plebiscytu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule
Plebiscytu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu. Materiały
te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.
15. Zgłoszony podmiot oraz wnioskodawca nie ponoszą żadnych kosztów finansowych z tytułu
uczestnictwa w Plebiscycie.
16. Członków Kapituły, w tym jej Przewodniczącego, powołują Organizatorzy spośród przedstawicieli
środowisk akademickich, samorządowych oraz spółdzielczych, na czas od momentu powołania do
zakończenia Plebiscytu w danym roku.
17. Przewodniczący Kapituły kieruje i przewodzi jej obradom.
18. Członkowie Kapituły, nie mogący brać osobiście udziału w posiedzeniach Kapituły, mogą wyznaczyć
w tym celu swoich pełnomocników.
19. Członek Kapituły, nie biorący udziału w posiedzeniu, może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły
swoje propozycje na piśmie, stosownie do celu i przedmiotu danego posiedzenia.
20. Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów członkowie Kapituły wyłaniają najlepsze zgłoszenia
w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych, z której finalnie zostanie wyłonione po
jednym laureacie w każdej kategorii.
21. Kapituła ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z kandydatem, wizytacji danej Spółdzielni celem
poszerzenia informacji zaprezentowanej w formularzu zgłoszeniowym.
22. Kapituła może ustanawiać oraz przyznać także nagrodę dodatkowe, w szczególności za całokształt
działalności oraz specjalne osiągnięcia.
23. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
24. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu
posiedzeń i podejmowanych rozstrzygnięć.
25. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali stanowiącej jego podsumowanie,
która odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Warszawie.
26. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Plebiscytem, a w
szczególności takich, jak logo i nazwa są jego Organizatorzy.
27. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej http://aktywnaeuropa.pl/zloteklucze

28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian postanowieniach Regulaminu z
ważnych powodów w każdym czasie.
29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub nieprzyznania nagrody w jednej
lub wielu kategoriach.
30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

