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                                                    REGULAMIN  PLEBISCYTU 40-LECIA 

NA 10 NAJWYBITNIEJSZYCH POLSKICH SPORTOWCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ                      

MEDALISTÓW  IGRZYSK  PARAOLIMPIJSKICH W LATACH  1972 - 2012 

                                                    (DALEJ ZWANEGO „PLEBISCYTEM”)  

 

Celem Plebiscytu jest przybliżenie społeczeństwu, a szczególnie młodzieży, wiedzy o historii sportu 

osób niepełnosprawnych, ich sukcesach odnoszonych na Igrzyskach Paraolimpijskich oraz wywołanie 

wśród osób fizycznych i prawnych różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu 

niepełnosprawnych, jednego z ważniejszych czynników integrujących ludzi. 

Postanowienia ogólne 

1. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację SEDEKA z siedzibą w Warszawie przy ulicy 

Grzybowskiej 4 lok. 211 (KRS 0000338389), (zwaną dalej „Fundacją”) przy merytorycznej 

współpracy z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „START”.   

2. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie 10 Najwybitniejszych Polskich Sportowców z 

Niepełnosprawnością  –  medalistów letnich i zimowych igrzysk paraolimpijskich w latach 

1972 – 2012. 

3. Plebiscytem kieruje –  powołana przez Przewodniczącego Rady Fundacji wspólnie z Zarządem 

Fundacji – Komisja Plebiscytowa. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu.   

4. Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Etap I trwa od dnia 10 czerwca do dnia 31 grudnia 2013 

roku, godz. 10:00 – i podczas tego etapu internauci głosować będą na wszystkich 

nominowanych sportowców. Etap II trwa od dnia 3 lutego 2014 roku do dnia 10 marca 

2014 roku. W tym etapie weźmie udział 40 sportowców z największą liczbą głosów 

uzyskanych w Etapie I.   

5. Dla przeprowadzenia II Etapu Przewodniczący Rady Fundacji wspólnie z Zarządem Fundacji 

powołują Kapitułę Plebiscytu oraz jej Przewodniczącego. Członkowie Kapituły wybierani są 

spośród osób wchodzących w skład instytucji i środowisk zajmujących się problematyka 

sportu niepełnosprawnych.   

6. W Etapie I głosować może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania (dalej zwana 

„Głosującym”). 

7. Pracownicy Fundacji, jak również instytucje oraz osoby współpracujące z Fundacją w zakresie 

organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach 

związanych z Plebiscytem.   

8. Niniejszy Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane w serwisie 

internetowym Fundacji umieszczonym na stronie www.sedeka.pl./plebiscyt-paraolimpijski.  
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Przebieg Plebiscytu 

Etap I 

1. W celu umożliwienia Głosującym dokonania wyboru, Komisja Plebiscytowa przedstawia Listę 

Nominowanych Sportowców (dalej jako „Nominowanych”), stanowiąca załącznik nr 1 do 

Regulaminu, składającą się z imiennego wykazu – polskich 273 medalistów, startujących w 

letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich w latach 1972 – 2012. Lista składa się z 

prezentacji obejmujących poszczególne dyscypliny sportowe, w których umieszczone są 

nazwiska w kolejności alfabetycznej z przypisanym do nich numerem od 001 do 272 oraz 

podane są dodatkowe informacje dotyczące liczby zdobytych medali z podziałem na 

konkurencje, klasyfikacje, miejsce startów i uprawianą dyscyplinę sportową – zgodnie z 

materiałami Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polskiego Związku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start” oraz Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. 

2. Notka biograficzna podaje także ostatnią w karierze bądź obecną przynależność klubową. 

3. W dniu 10 czerwca 2013 roku o godz. 12:00 Fundacja opublikuje na swojej stronie 

internetowej przygotowaną przez Komisję Plebiscytową Listę Nominowanych Sportowców do 

udziału w Plebiscycie.  

4. Każdy z Głosujących może wskazać maksymalnie 40 sportowców z Listy Nominowanych, 

minimum jednego, aby głos był ważny.   

5. Głosowanie przez Internet, w ramach I Etapu, które rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2013 

roku o godz.: 12:00 i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2013 roku do godz.: 10:00, przebiegnie 

według następujących zasad: 

a. aby oddać głos w Plebiscycie należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie 

internetowej Fundacji pod adresem:  www.sedeka.pl/plebiscyt-paraolimpijski,  

b. każdy Głosujący może wskazać minimum jednego, a maksymalnie 40 sportowców z Listy 

Nominowanych, aby głos był ważny, 

c. aby zatwierdzić oddane głosy, każdy Głosujący musi podać  swoje imię i nazwisko, adres 

e-mail oraz zaakceptować regulamin Plebiscytu, 

d. każdy z Głosujących może oddać swój głos tylko raz na jednego zawodnika w trakcie 

trwania I Etapu Plebiscytu, zarazem w okresie trwania głosowania oddając łącznie po 

jednym głosie na maksymalnie 40 wybranych paraolimpijczyków. 

6. Po zakończeniu głosowania Komisja Plebiscytowa bierze pod uwagę wszystkie oddane ważne 

głosy, oblicza uzyskaną przez każdego z nominowanych sportowców liczbę głosów i 

przedstawia  listę nazwisk 40 sportowców na których Głosujący oddali najwięcej głosów –  

Członkom  Kapituły Plebiscytu  oraz publikuje na stronie internetowej Fundacji pełną listę 272 

sportowców z liczbą otrzymanych głosów w trakcie trwania I Etapu Plebiscytu – najpóźniej w 

terminie do dnia 20 lutego 2014 roku. Jednocześnie w okresie trwania I Etapu Plebiscytu na 

stronie internetowej Fundacji będą podawane cyklicznie aktualne wyniki z przebiegu 

głosowania.  

Etap II 

http://www.sedeka.pl/plebiscyt-paraolimpijski
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7. W II Etapie Członkowie Kapituły Plebiscytu w terminie od dnia 3 lutego 2014 do dnia 10 

marca 2014 roku dokonują indywidualnego wyboru – z przedstawionej przez Komisję 

Plebiscytową listy 40 sportowców, którzy otrzymali największą liczbę głosów w I Etapie 

Plebiscytu – 10 najwybitniejszych sportowców 40-lecia i przesyłają swoje propozycje do dnia 

10 marca 2014 roku, drogą mejlową na adres internetowy Fundacji: fundacja@sedeka.pl lub 

listem poleconym na adres pocztowy: 01-131 Warszawa ul. Grzybowska 4 lok. 211 z 

dopiskiem „Plebiscyt”. 

8. Po otrzymaniu od Członków Kapituły Plebiscytu indywidualnych propozycji na 10 

najwybitniejszych sportowców 40-lecia, Komisja Plebiscytowa wraz z Zarządem 

Fundacji oraz Przewodniczącym Kapituły Plebiscytu oblicza oddane głosy na każdego 

z 40 sportowców i niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 22 marca 2014 

roku, przedstawia do akceptacji Członków Kapituły Plebiscytu następujące uchwały 

dotyczące: 

a) 10 najwybitniejszych polskich sportowców z niepełnosprawnością 

uczestników igrzysk paraolimpijskich w latach 1972 – 2012, 

b) 30 wybitnych polskich sportowców z niepełnosprawnością uczestników 

igrzysk paraolimpijskich w latach 1972 – 2012, 

c) Wyróżnienia dla wszystkich sportowców nominowanych do udziału w 

Plebiscycie. 

 

9. Kapituła Plebiscytu jest władna podjąć szczególną uchwałę w odniesieniu do 

nominowanych w Plebiscycie sportowców. 

10. Fundacja poinformuje Nominowanych o przyznanych im tytułach telefonicznie lub drogą 

mailową na adres poczty elektronicznej – minimum 7 dni przed datą wręczenia statuetek i 

medali oraz prześle zaproszenie na Galę Finałową Plebiscytu. Pozostali Nominowani 

otrzymają drogą pocztową na adres domowy lub klubu sportowego List Gratulacyjny. 

11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie statuetek i medali   uczestnikom Plebiscytu odbędzie się 

podczas Gali Finałowej Plebiscytu, która odbędzie się po Igrzyskach Paraolimpijskich Soczi 

2014 w Warszawie. O dokładnym terminie oraz miejscu, w którym odbędzie się Gala 

Finałowa Plebiscytu, Fundacja poinformuje na swojej stronie internetowej najpóźniej w 

terminie 7 dni przed wyznaczoną datą Gali. 

 

Forma przyznanych tytułów  

1. Statuetka oraz medal „NAJWYBITNIEJSZY POLSKI SPORTOWIEC IGRZYSK 

PARAOLIMPIJSKICH 1972 – 2012” dla Zwycięzców Plebiscytu; 

2. Medal – ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH 1972 – 2012, 

dla Nominowanych, którzy weszli do II Etapu Plebiscytu;  

3. List gratulacyjny – ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH 

1972 – 2012, dla wszystkich Nominowanych, którzy brali udział w Plebiscycie.  
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Nagrody dla uczestników biorących udział w głosowaniu 

Dla uczestników głosowania biorących udział w I Etapie Plebiscytu, Komisja Plebiscytowa Fundacji  

rozlosuje 40 atrakcyjnych nagród niespodzianek. Nagrody niespodzianki zostaną wręczone 

wylosowanym Głosującym podczas Gali Finałowej Plebiscytu. Zaproszenia na Galę Finałową 

Plebiscytu zostaną przez Fundacje przesłane na adresy mailowe wylosowanych Głosujących. 

Postanowienia dodatkowe 

1. Prawo wyłącznego dysponowania logotypem Plebiscytu  należy do Fundacji. Inne podmioty, 

na pisemny wniosek uzasadniający sposób wykorzystania logotypu, mogą otrzymać prawo 

posługiwania się nim. 

2. Wykorzystanie logotypu Plebiscytu przez Nominowanych jest regulowane odrębnymi 

umowami z każdym z Nominowanych osobno. 

3. Nominowani oraz głosujący, wraz z przystąpieniem do niniejszego Plebiscytu, wyrażają zgodę 

na przetwarzanie przez Fundację SEDEKA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000338389) – 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 

101 poz. 926 z późn. zm.) – swoich danych osobowych przekazanych Fundacji na potrzeby 

Plebiscytu, dla celów realizacji Plebiscytu oraz prowadzenia przez Fundację kampanii 

promującej i upowszechniającej wiedzę o Plebiscycie organizowanym przez Fundacje w 

celach wynikających z jej statutu, w tym poprzez publikację tych danych w całości lub we 

fragmentach na stronach internetowych Fundacji, w pochodzących od Fundacji lub 

wykonanych na jej zlecenie publikacji prasowych, ulotkach, folderach, prezentacjach 

multimedialnych, innych materiałach reklamowych (w wersji drukowanej i elektronicznej) – 

rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją Plebiscytu lub dotyczącą go 

kampanią informacyjną lub promocyjną. Zakres zgody obejmuje także uprawnienie Fundacji 

do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty z 

nią współdziałające w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji, o ile zawarcie takiej 

umowy jest bezpośrednio związane z organizacją Plebiscytu lub promowaniem wiedzy o jego 

organizacji. Powyższa zgoda jest dobrowolna, a Nominowanym i głosującym przysługuje 

prawo dostępu do ich danych osobowych i ich poprawiania. 

4. Wszelkie reklamacje związane z  przebiegiem Plebiscytu na każdym jego Etapie należy 

zgłaszać pisemnie do Fundacji na jej adres, wraz z uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia 

jakichkolwiek roszczeń danej osoby najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

Plebiscytu. Reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w 

terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca 

reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Fundacja zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie była w 

stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku 

zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej, 

b. niedoręczenie osobie przyznanego medalu spowodowane niepodaniem przez nią danych 

kontaktowych lub błędnych ich podaniem, 

c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe, 

d. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane, 
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e. przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych 

od Fundacji. 

6. Wszyscy Nominowani mają prawo informować, że biorą udział w Plebiscycie. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach dotyczących wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania 

sporów powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje  Fundacja. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Plebiscytu w dowolnym okresie jego 

trwania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Fundacja będzie informować na bieżąco 

na swojej stronie internetowej. 

3. Przystąpienie do Plebiscytu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

Regulaminu.     

Kontakt 

BIURO  PLEBISCYTU 

Fundacja SEDEKA 

ul. Grzybowska 4 lok. 211, 01-131 warszawa 

tel. 22 486 96 42 

e-mail: fundacja@sedeka.pl ; www.sedeka.pl/plebiscyt-paraolimpijski   

załącznik nr 1 – Lista Nominowanych Sportowców 
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