
REGULAMIN 
XX EDYCJI PLABISCYTU „KOBIETY NIEZWYKŁE” 

 
I Organizatorzy 

Miejska Strefa Kultury Filia Klub Dąbrowa 
ul. Dąbrowskiego 93, 93-202 Łódź 
tel. 42 641 82 81 
e-mail: klub.dabrow@ckm.lodz.pl 
 
Rada Miejska w Łodzi  
ul. Piotrkowska 106, Łódź 
tel. 42 638 41 36 
e-mail: rada.miejska@uml.lodz.pl 
 
Rada Osiedla Chojny – Dąbrowa 
ul. Karpia 65/67, Łódź 
e-mail: chojnydabrowa@uml.lodz 
 

II Termin realizacji 
Etap I - 01 - 29 kwietnia 2022 – zgłaszanie kandydatur kobiet. 
 
Etap II - 26 maja 2022 - Gala Finałowa XX edycji plebiscytu „Kobiety Niezwykłe” i przyznanie tytułu „Kobiety Niezwykłej” 
oraz „Rycerza białej wstążki” laureatom wybranym przez Kapitułę Plebiscytu 
Miejsce realizacji: MSK Filia Klub Dąbrowa, ul. Dąbrowskiego 93 
 

III Cele 
Główną ideą plebiscytu jest 
- uhonorowanie łódzkich kobiet, wybranych przez Kapitułę a zgłoszonych przez środowisko lokalne, za działalność na jego 
rzecz w ramach pięciu obszarów: edukacja, działalność społeczna, działalność humanitarna, działalność artystyczna, 
działalność prozdrowotna 
- prezentowanie i promowanie wartościowych,  ciekawych postaci kobiecych ze szczególnym uwzględnieniem ich działań 
amatorskich, pozazawodowych,  którymi zasłużyły się dla lokalnej społeczności, 
-  ukazanie wartości i znaczenia 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 
1. Do plebiscytu powinny być zgłaszane kobiety prowadzące różnorodne działania na ternie miasta Łodzi 
2. Zgłaszane kandydatki powinny prowadzić działania w ramach pięciu obszarów: 
- edukacja 
- działalność społeczna 
- działalność humanitarna 
- działalność artystyczna 
- działalność prozdrowotna 
3. Nominacje kobiet mogą zgłaszać instytucje, organizacje, grupy nieformalne, osoby indywidualne na kartach zgłoszeń 
będących załącznikiem dostępnym: 
- na stronie: www.ckm.lodz.pl 
- oraz w siedzibie: 

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

4. Kandydatury kobiet należy zgłaszać na kartach zgłoszeniowych w terminie do 29 kwietnia 2022 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) 
5. Kobiety wybrane zostaną przez Kapitułę Plebiscytu, powołaną przez Organizatora i otrzymają tytuł „Kobiety Niezwykłej 
2022” podczas Gali Finałowej.  
6. O wynikach kandydatki zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową. 
7. 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. 
 

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

Zgłoszenie kandydatury do plebiscytu wiąże się z zachowaniem klauzuli zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 

- Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Miejska Strefa Kultury w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Krzemieniecka 2a (zwana w dalszej 

części MSK). 

- Cele i podstawy przetwarzania. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez MSK w następujących celach i przez następujący czas : 

Uczestnictwo w plebiscycie, w tym kontaktowanie się w sprawach związanych z realizacją wydarzenia – w zakresie niezbędnym do 

jego realizacji (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO) w 

związku z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego – przez okres trwania plebiscytu i po jego zakończeniu do upływu okresu 

przedawnienia, a w przypadku sporu sądowego – do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego i egzekucyjnego, 

VI Informacje i kontakt w sprawie Plebiscytu – tel. 42 641 82 81, emial: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl 


