Regulamin Plebiscytu
Wydarzenie Historyczne Roku 2012 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”)
są portal historia.org.pl i Muzeum Historii Polski w Warszawie (zwani dalej
„Organizatorami”).
2. Celem plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów
najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku i popularyzacja historii.
II. Zasady zgłaszania kandydatur
1. Do Plebiscytu można zgłaszać wydarzenia związane z szeroko rozumianą historią, do których
należeć będą, m.in. wystawy, portale, odkrycia archeologiczne, powstanie nowych
placówek związanych z działaniami na rzecz historii, konferencje i sympozja; innowacyjne
działania edukacyjne, gry, książki, audiobooki, konkursy – wydarzenia o charakterze
naukowo-historyczno-kulturalnym.
2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wydarzeń (zwani dalej „Zgłaszającymi”) do
Plebiscytu są:
a) Osoba fizyczna, pełnoletnia, z pełną zdolnością do czynności prawnych.
b) Instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, samorządy etc.
3. Każdy zgłaszający ma prawo zgłosić do dwóch kandydatur.
4. Wykluczone jest zgłaszanie do Plebiscytu kandydatur wydarzeń, których organizatorem był
portal historia.org.pl lub Muzeum Historii Polski.

III. Sposób zgłoszenia
1. Wydarzenia należy zgłaszać drogą e-mailową na adres whr2012@historia.org.pl
2. Przy zgłoszeniu propozycji należy wypełnić formularz znajdujący się na stronach
Organizatorów (w formularzu należy podać m.in. opis wydarzenia, nazwę organizatora oraz
uzasadnienie). Mile widziane będą także materiały wizualne (lub linki do nich).
3. Uzasadnienie, przekazywane drogą e-mailową (w formularzu) powinno zawierać informację
dlaczego dane wydarzenie warte jest zwycięstwa w Plebiscycie i co je wyróżnia na tle innych
podobnych przedsięwzięć.
4. Wydarzenia można zgłaszać do 4 marca 2013 r. Organizatorzy mogą przedłużyć termin
zgłaszania wydarzeń. Komunikat o tym zostanie wówczas umieszczony na stronach
internetowych Organizatorów.
5. Organizatorzy pozostawią sobie prawo do nie brania pod uwagę zgłoszeń bez pełnych
danych. Organizatorzy mają prawo wezwania Zgłaszających do wypełnienia brakujących
danych.

IV. Przebieg Plebiscytu
1. W I etapie Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które oceni Jury powołane przez Organizatorów.
2. Zgłaszanie wydarzeń do I etapu trwać będzie do 4 marca 2013 roku.
3. Wybór maksymalnie 12 wydarzeń, które zostaną dopuszczone do II etapu zostanie
dokonany przez Jury do 14 marca 2013 roku.
4. II etap będzie polegał na internetowym głosowaniu na wydarzenia zakwalifikowane przez
Jury do tego etapu. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej
na specjalnie utworzonej przez Organizatorów stronie.
5. Głosowanie w II etapie będzie trwało do 31 marca 2013 roku.
6. Do 7 kwietnia na stronach Organizatorów nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników.
V. Jury i ocena
1. Jury składa się z osób powołanych przez Organizatorów.
2. Każdy juror spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze dziesięć i uszereguje je w kolejności od
najważniejszego do mniej ważnego.
3. Zgłoszenie na pierwszym miejscu uzyska 10 punktów, a na miejscu dziesiątym 1 punkt.
Pozostałe wydarzenia pozostaną bez punktu.
4. Dla wydarzeń, które uzyskały łącznie od jurorów co najmniej 18 punktów zostanie
wyciągnięta średnia. Jeśli dwa lub więcej wydarzeń będzie miało taką samą ilość punktów,
o kolejności zdecyduje głosowanie Jury.
5. Członek jury nie będzie oceniał zgłoszeń jeśli dotyczą wydarzenia, w którego gremiach
zasiadał (komisje, komitety, jury etc.). Członek Jury nie będzie również oceniał zgłoszeń
wydarzeń jeśli ich organizatorami, współorganizatorami lub patronami były instytucje, w
których pracują.
6. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących
przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
7. Organizatorzy do II etapu zakwalifikują do 12 zgłoszonych wydarzeń z najwyższą średnią.
8. Skład Jury zostanie podany przez zakończeniem terminu przewidzianego na zgłoszenia
wydarzeń w I etapie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronach Organizatorów.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Plebiscytu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie
leżącymi po ich stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponoszą lub
których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające
wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Plebiscycie lub na oddanie głosu.
5. Organizatorzy mają prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania Plebiscytu bez podania przyczyny.
7. Odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść ponosi Zgłaszający.
8. Zgłaszający oświadcza, że treści w zgłoszeniu są prawdziwe.
9. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu zgadza się na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach związanych z Plebiscytem.
10. Zgłaszający przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera
publikowanego przez Biuro Prasowe Muzeum Historii Polski w Warszawie.
11. Zgłaszający zgadza się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

