REGULAMIN PLEBISCYTU „ŁODZIANIN ROKU 2019”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.
II.

III.

Organizatorem Plebiscytu „ŁODZIANIN ROKU 2019” jest „Radio Łódź”
S.A.
Partnerami Plebiscytu są:

Telewizja Polska oddział w Łodzi

Politechnika Łódzka

Life in Łódzkie

Muzeum Miasta Łodzi.
Organizator powołuje KOMISJIĘ PLEBISCYTOWĄ w składzie:

Dariusz Szewczyk – Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny „Radia
Łódź” S.A.

Błażej Kronic – Dyrektor, Redaktor Naczelny, Telewizja Polska
Oddział w Łodzi

Robert Sakowski – Wydawca Magazynu Life in Łódzkie

Marcin Wąsiewicz - Dyrektor Programu „Radia Łódź” S.A.

Ilona Chodzicka-Staniaszek – Dyrektor Marketingu „Radia Łódź”
S.A.

Wojciech Muzal - redakcja „Radia Łódź” S.A.
W pracach bierze także udział (bez prawa głosu) Sekretarz Komisji –
Joanna Czekalska-Makowska

IV.

Kandydatem do tytułu „ŁODZIANIN ROKU 2019” może być:
Osoba zasłużona dla Łodzi, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Kandydatem nie może być osoba zatrudniona w żadnym z
mediów, które zgłaszają kandydatów.
2. Zasady przeprowadzania Plebiscytu:

Do 17.12.2019 r. Redaktorzy Naczelni łódzkich mediów oraz
Partnerzy Plebiscytu zgłaszają kandydatury do tytułu „ŁODZIANIN
ROKU 2019” wg następujących zasad:
a)
Kandydatury są przesyłane na adres „Radia Łódź” S.A.
sekretariat@radiolodz.pl
b)
Redakcja ma prawo zgłosić nie więcej niż trzy kandydatury
– w kolejności od osoby najbardziej zasłużonej
c)
Zgłoszenie powinno
zawierać
informację o
zgodzie
kandydata na udział w Plebiscycie i zgodę na prezentację
jego osoby w mediach.

Kandydaci
zgłoszeni
przez
poszczególnych
Redaktorów
Naczelnych łódzkich mediów otrzymują punkty wg następujących
kryteriów:
a)
za 1 miejsce – 5 punktów
b)
za 2 miejsce – 3 punkty



c)
za 3 miejsce – 1 punkt
Rejestr zgłoszonych kandydatur prowadzi „Radio Łódź” S.A.
Do 19.12.2019 r. Komisja Plebiscytowa dokona obliczenia
punktów, weryfikacji zgłoszonych kandydatur i ogłosi finałową
listę pięciu osób nominowanych do tytułu „ŁODZIANIN ROKU
2019”.

Po 30.12.2019 r. do 14.02.2020 r. Organizator oraz Partnerzy
Plebiscytu prezentują w swoich mediach sylwetki osób
nominowanych do tytułu „ŁODZIANIN ROKU 2019”.

Sylwetki osób nominowanych będą przedstawiane zawsze w
układzie alfabetycznym. Organizator i Partnerzy poświęcą
zbliżoną ilość czasu antenowego/materiału prasowego na
prezentację sylwetek poszczególnych osób nominowanych do
tytułu „ŁODZIANIN ROKU 2019”.

Po 30.12.2019 r. do 14.02.2020 r. do godziny 23:59 słuchacze,
widzowie, czytelnicy i internauci mogą głosować na dowolnie
wybraną osobę spośród pięciu osób nominowanych poprzez:
a)
system sms-owy, wysyłając sms o treści KANDYDAT. oraz
nazwisko wybranej osoby na numer 72601. Koszt jednego
sms-a to: 2 zł + vat. Rejestr głosów będzie prowadzony
przez „Radio Łódź” S.A. Można wysłać dowolną liczbę
głosów.
b)
za
pośrednictwem
strony
internetowej:
www.lodzianinroku.pl. Rejestr głosów prowadzony będzie
przez Partnera Plebiscytu, Politechnikę Łódzką. Każda z
osób głosujących za pośrednictwem strony internetowej
może oddać tylko jeden głos na jedną z osób
nominowanych.

Każda z osób biorąc udział w głosowaniu wyraża zgodę na
przetwarzanie danych na wewnętrzny użytek organizatora
Plebiscytu oraz Politechnikę Łódzką.

W dniu 15.02.2020 r. Komisja Plebiscytowa wyłoni zwycięzcę
Plebiscytu „ŁODZIANIN ROKU 2019”. O przyznaniu tytułu
decyduje uchwałą Komisja Plebiscytowa, uwzględniając przede
wszystkim wyniki glosowania.
Z posiedzenia Komisji
Plebiscytowej zostanie sporządzony protokół.
3. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 15.02.2020 r. podczas Gali
Finałowej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
4. W okolicznościach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego
Regulaminu, wszelkie decyzje związane z organizacją i przebiegiem
Plebiscytu podejmuje Komisja Plebiscytowa.



Prezes Zarządu
Redaktor Naczelny
Radio Łódź S.A.
Dariusz Szewczyk

Łódź, 06 grudnia 2019 r.

