
REGULAMIN 
XVIII EDYCJI PLABISCYTU „KOBIETY NIEZWYKŁE”  

 
I Organizator 

Centrum Kultury Młodych Filia Klub „Dąbrowa’ 
ul. Dąbrowskiego 93, 93-202 Łódź 
tel. 42 641 82 81 lub 506 617 858 
e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl 

II Termin realizacji 
Do  9 marca 2020 – zgłaszanie kandydatur kobiet. 
19 marca 2020 – Gala Finałowa XVIII edycji Plebiscytu „Kobiety Niezwykłe” i przyznanie tytułu „Kobiety Niezwykłej” 
kobietom wybranym przez Kapitułę Plebiscytu. 

III Cele 
Główną ideą plebiscytu jest 
- uhonorowanie łódzkich kobiet, wybranych przez Kapitułę a zgłoszonych przez środowisko lokalne, za działalność na jego 
rzecz, 
- prezentowanie i promowanie wartościowych, ciekawych postaw, kobiecych osobowości ze szczególnym uwzględnieniem 
ich działań amatorskich, pozazawodowych, którymi zasłużyły się dla lokalnej społeczności, 
- ukazanie wartości i siły kobiet we współczesnym świecie, 
- odkrywanie i wzmacnianie potencjału twórczego środowiska mieszkańców Łodzi poprzez prezentowanie postaci 
interesujących i wartościowych, 
- inspirowanie i zachęcanie ludzi do działania poprzez ukazanie niezwykłych postaci kobiecych oraz ich dokonań. 

IV Warunki plebiscytu 
Nominowane kobiety swoje działania prowadzą na terenie Łodzi. 
Nominacje mogą zgłaszać instytucje, organizacje, grupy nieformalne, osoby indywidualne na kartach zgłoszeń będących 
załącznikiem dostępnych na stronie Organizatora: www.ckm.lodz.pl oraz w siedzibie Organizatora: 

Centrum Kultury Młodych – 93-021 Łódź, ul. Lokatorska 13 
Centrum Kultury Młodych-Klub „Dąbrowa”, 93-202 Łódź, ul. Dąbrowskiego 93 

Kandydatury kobiet można zgłaszać na kartach zgłoszeniowych w terminie do 9 marca 2020 r. 
- w siedzibach Organizatora (dane podane powyżej) 
- drogą pocztową (dane podane powyżej) 
- drogą elektroniczną na adres e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl (zgłoszenie w formie skanu z podpisami) 
Kobiety wybrane zostaną przez Kapitułę Plebiscytu, powołaną przez Organizatora i otrzymają tytuł „Kobiety Niezwykłej 
2020” podczas Gali Finałowej. 
O wynikach kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową. 
Laureatki plebiscytu i ich działalność będzie prezentowana podczas Gali Finałowej dlatego odpowiednio wcześniej 
zobowiązują się  dostarczyć dokumentację fotograficzną związaną z prowadzoną przez nie działalnością i notę biograficzną. 
Gala Finałowa odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w Klubie Dąbrowa w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 93 

V Kryteria oceny Kapituły Plebiscytu 
- preferowany jest amatorski, pozazawodowy charakter działalności nominowanej kobiety, 
- oryginalny i ciekawy pomysł nominowanej kobiety na działania mających wpływ na aktywizację i jakość życia społeczności 
lokalnej, 
- skala i wymiar działań kobiety nominowanej, 
- osiągnięte sukcesy i wyróżnienia. 

VI Ochrona danych osobowych 

Administratorem danych uczestniczek Plebiscytu i osób zgłaszających jest Centrum Kultury Młodych w Łodzi, ul. Lokatorska 13 

Uczestniczki Plebiscytu i osoby zgłaszające mają prawo wglądu do treści swoich danych. 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia udziału  w Plebiscycie.  

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia UE 

2016/679 (RODO) w przypadku realizacji praw autorskich.  

Dane przechowywane będą przez czas ustalony zgodnie z rzeczowym wykazem akt lub do okresu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń cywilnoprawnych, zależnie który okres jest dłuższy.  

Uczestniczki Plebiscytu i osoby zgłaszające mają prawo wnioskować o dostęp do danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, sprzeciwić się przetwarzaniu ze względu na swoją szczególną sytuację, gdy 

przetwarzanie następuje w ramach sprawowania władzy publicznej. 

Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym momencie, ale przetwarzanie do czasu wycofania zgody będzie legalne.  

Dane osobowe (nawet te niepublikowane) będą udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, 

prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.  

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Telefon  
kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych  dostępny w sekretariacie. Więcej informacji na stronie internetowej www.ckm.lodz.pl w 
zakładce RODO. 

 
VI Osoba do kontaktu w sprawie Plebiscytu – Izabela Kacprzyk tel. 42 641 82 81 lub 506 617 858 

 
 

mailto:klub.dabrowa@ckm.lodz.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 
XVIII edycja plebiscytu 
“Kobiety Niezwykłe” 

ORGANIZATOR 
Centrum Kultury Młodych Filia Klub „Dąbrowa” 

ul. Dąbrowskiego 93, 93-202 Łódź 
tel. 42 641 82 81 lub 506 617 858 e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl  

Dane zgłaszającego kandydaturę 

1. Imię i nazwisko 
2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Dane kandydatki plebiscytu 

1. Imię i nazwisko 

2. Data urodzenia 

3. Adres 

4. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) 

Opis osiągnięć nominowanej kobiety z uzasadnieniem wyboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w plebiscycie „Kobiety Niezwykłe” i 
zapoznałam się z regulaminem Plebiscytu i akceptuję jego postanowienia 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji plebiscytu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922). 

podpis kandydatki 

Zapoznałem/łam się z regulaminem Plebiscytu i akceptuję jego 
postanowienia 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji plebiscytu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922). 

podpis osoby zgłaszającej 
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