
 

      

 

Regulamin konkursu „Tyszanka Liderka Roku 2022” 

 

I. Przedmiot i organizator Konkursu 

1) Organizatorem konkursu „Tyszanka Liderka Roku 2022” (zwanego dalej „Konkursem”) 

jest Stowarzyszenie Tyskie Szpilki z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Barona 30, KRS 

0000511404, tel. do kontaktu kom. 666 077 879, adres e-mail kontakt@tyskieszpilki.pl, 

strona www: tyskieszpilki.pl oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach  

z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 pok. 331, KRS, 0000104228, tel. do 

kontaktu 32 327 72 77, kom. 796 596 106, adres e-mail: izba@izba.tychy.pl, strona www: 

izba.tychy.pl, zwani dalej „Organizatorami”. 

2) Strona internetowa Konkursu to: izba.tychy.pl/konkurs-tyszanka 

3) Dedykowany adres e-mail dla Konkursu: konkurs.tyszanka@gmail.com 

4) Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Tyszanka Liderka Roku 2022” osoby, która 

podejmuje wyróżniające się działania na rzecz szeroko rozumianej społeczności miasta 

Tychy w obszarze społecznym, gospodarczym, naukowym lub artystycznym.  

5) W ramach Konkursu wybierana jest jedna laureatka. 

6) Tytuł „Tyszanka Liderka Roku” może być przyznany danej osobie tylko jeden raz. 

7) Konkurs trwa od dnia 23 lutego 2023 r. do 21 marca 2023 r. i zostanie ogłoszony na 

stronach internetowych Organizatorów, przy czym: 

a) zgłaszanie kandydatek dokonywane jest w terminie od 23 lutego do 5 marca 2023 r., 

b) weryfikacja i sporządzenie listy kandydatów przez Kapitułę nastąpi w terminie do dnia 

7 marca 2023 r., 

c) głosowanie nad kandydatkami odbywa się w terminie od 8 do 15 marca 2023 r. 

8) O ewentualnych zmianach regulaminu oraz terminów organizacji Konkursu Organizatorzy 

będą informowali za pośrednictwem stron internetowych lub w ramach indywidualnej 

komunikacji z instytucjami/organizacjami/osobami zgłaszającymi, lub w korespondencji  

z osobami zgłaszanymi do Konkursu. 

 

II. Kapituła Konkursu 

1) Kapitułę Konkursu (zwaną dalej „Kapitułą”) stanowi Zarząd Organizatorów. 

2) Do zadań Kapituły należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 

b) weryfikacja czy kandydatki spełniają kryteria Konkursu, 

c) wybór i ogłoszenie listy kandydatek na „Tyszankę Liderkę Roku 2022”, 

d) liczenie głosów oddanych na poszczególne kandydatki,  

e) ogłoszenie wyników Konkursu. 

3) Z udziału w Kapitule wykluczone są osoby nominowane w konkursie. Członkowie 

Kapituły nie mogą być nominowani w Konkursie.  
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4) Członkowie Kapituły wybierają ze swojego składu Przewodniczącego/ą, 

5) Kapituła podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w razie 

równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/cej. 

6) Z przebiegu prac Kapituły sporządzony będzie protokół. 

 

III. Zasady zgłaszania kandydatek na „Tyszankę Liderkę Roku 2022” 

1) Zgłaszanie kandydatek do Konkursu odbywa się w oparciu Formularz zgłoszeniowy, 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2) Kandydatka może być zgłaszana przez instytucje lub organizacje społeczne, gospodarcze, 

naukowe lub artystyczne lub grupę minimum 3 osób indywidualnych. 

3) Zgłaszający wypełniając Formularz przekazuje podstawowe dane kandydatki:  

a) imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe do osoby zgłaszanej (numer telefonu, adres e-mail) 

c) uzasadnienie kandydatury, 

wraz z oświadczeniem, że jest osobą upoważnioną do dokonania danego zgłoszenia. 

4) W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby trzecie, Organizatorzy zastrzegają 

sobie możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgody zgłaszanej osoby na udział w 

Konkursie. 

5) W zgłoszeniu kandydatki należy podać jej najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w 

roku 2022 i latach poprzednich w dziedzinie społecznej, gospodarczej, naukowej, 

sportowej lub artystycznej. 

6) Zgłoszenie winno zawierać podpisy osób uprawnionych do reprezentacji instytucji lub 

organizacji społecznej, gospodarczej, naukowej, sportowej lub artystycznej albo podpisy 

trzech osób indywidualnych zgłaszających daną kandydatkę,  

7) Kandydatka w Konkursie „Tyszanka Liderka Roku 2022” powinna spełniać kryterium 

posiadania w mieście Tychy ośrodka interesów życiowych, tj. ścisłego powiązania 

osobistego lub gospodarczego z miastem Tychy.  Przez powiązania osobiste z miastem 

Tychy rozumie się występowanie więzi rodzinnych lub podejmowanie aktywności 

społecznej, kulturalnej, sportowej i politycznej na terenie miasta Tychy a przez powiązania 

gospodarcze - wykonywanie działalności zarobkowej w Tychach, posiadania głównego 

źródła dochodów, inwestycji, majątku nieruchomego lub zarządzanie mieniem na terenie 

miasta Tychy. 

8) Zgłoszenia kandydatek dokonuje się: osobiście w siedzibie Organizatorów lub drogą 

pocztową na adres jednego z Organizatorów, lub e-mailowo na adres e-mail Konkursu: 

konkurs.tyszanka@gmail.com.  

9) W przypadku wysyłki drogą pocztową za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu 

korespondencji do kancelarii jednego z Organizatorów. Zgłoszenia, które wpłyną po 

terminie będą odrzucane. 

10) Zasady oddawania głosów na kandydatkę:  

a) głosowanie nastąpi poprzez stronę internetową Konkursu: izba.tychy.pl/konkurs-

tyszanka po weryfikacji i sprawdzeniu otrzymanych zgłoszeń; 

b) każdy głosujący może oddać jeden głos na wybraną kandydatkę;  

c) w przypadku oddania większej liczby głosów z jednego numeru IP, głosy takie zostaną  

w całości odrzucone. 

11) Uczestnictwo w Konkursie „Tyszanka Liderka Roku 2022”, z uwagi na charakter pro bono 

przedsięwzięcia, nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami ze strony kandydatek czy laureatki 
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na żadnym z etapów Konkursu. Tytuł ma charakter honorowy i nie wiąże się z przyznaniem 

nagród pieniężnych. 

 

IV. Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

1) Ostatecznego wyboru laureatki Konkursu dokonuje Kapituła. 

2) Wybór laureatki następuje w oparciu o następujące kryteria: 

a) liczba otrzymanych głosów w głosowaniu internetowym (40 pkt); 

b) aktywność kandydatki, w tym jej działania na rzecz szeroko rozumianej społeczności 

Tychów w obszarze społecznym, gospodarczym, naukowym, sportowym lub 

artystycznym (30 pkt),  

c) szczególne osiągnięcia kandydatki na rzecz szeroko rozumianej społeczności Tychów 

(30 pkt). 

3) Zasady przyznawania punktacji:  

a) Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Kandydatka to 100.  

b) W ramach pkt IV. 2) a) głosy przyznawane są w głosowaniu powszechnym, natomiast 

w ramach kryterium IV. 2) b) i c) głosy przyznawane są przez członków Kapituły.  

c) Każdy członek Kapituły ma jeden głos w kryterium IV. 2) b) i jeden w IV. 2) c). 

d) Kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów otrzymuje maksymalną liczbę 

punktów w danej kategorii, pozostałe kandydatki – proporcjonalnie do liczby 

otrzymanych głosów. 

e) W przypadku równej liczby punktów głos decydujący należy do Przewodniczącego/ej 

Kapituły. 

4) Nagrodą w Konkursie jest przyznanie tytułu „Tyszanka Liderka Roku 2022” oraz 

okolicznościowej pamiątkowej statuetki. 

5) Wartość nagrody w Konkursie nie przekracza wysokości kwoty wolnej od podatku 

dochodowego wskazanej art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128). 

 

V. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorami danych osobowych osób nominowanych oraz osób reprezentujących 

osoby nominowane w Konkursie, a także członków Kapituły są Organizatorzy, wskazani 

w pkt. I.1 Regulaminu. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt jest 

możliwy na adres Organizatorów.  

2) W przypadku osób nominowanych w Konkursie lub członków Kapituły, których dane 

kontaktowe już są przetwarzane w innych procesach przetwarzania, administratorzy 

informują o nowym celu przetwarzania danych osobowych jak w pkt.1. W przypadku osób 

jw., do których administratorzy nie posiadają danych kontaktowych, administratorzy 

pozyskują te dane (e-mail, telefon) ze źródeł publicznie dostępnych. 

3) W ramach Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) identyfikacji nominacji  

b) procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym kontaktowania się  

z nominowanymi, informowania o wynikach Konkursu oraz uzgadniania udziału 

laureata w ceremonii wręczenia nagród, 

c) ogłoszenia wyników Konkursu, 

d) promocji Konkursu, w tym osób nominowanych oraz nagradzanych. 



4) Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku, w szczególności na 

wykonywanie dokumentacji fotograficznej, streamingu w takcie wręczania statuetki, 

publikacji informacji o Konkursie i jego wynikach w mediach, w tym w mediach 

społecznościowych. 

5) Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych w 

związku z Konkursem jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych 

celów realizowanych przez ww. administratora.  

6) Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu 

wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe 

jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju 

przetwarzania pod adresem e-mail Organizatorów. 

7) Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich 

poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego 

organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1) Kandydatka do nagrody „Tyszanka Liderka Roku 2022”, wyrażając zgodę na nominację 

do nagrody, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.   

2) Terminy wskazane w Regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie.  

O zmianie terminów Organizatorzy zawiadomią uczestników, publikując informację na 

stronach internetowych Organizatora. 

3) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu  

w uzasadnionych przypadkach. O zmianie regulaminu Organizatorzy zawiadomią, 

publikując informację na stronach internetowych Organizatora. 

4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. 

W takim przypadku zgłaszającym i kandydatom do nagrody „Tyszanka Liderka Roku 

2022” nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatorów. 

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursu. 

Przyjęto w Tychach w dniu 23 lutego 2023 r. 

 


