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Regulamin wyborów „Polka Roku Jubileuszowego
2018 w Wielkiej Brytanii”
1. Tytuł „Polka Roku w Wielkiej Brytanii” jest przyznawany w ramach Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii, organizowanego przez Zjednoczone Królestwo Polek.
2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją konkursu sprawuje Kapituła, w skład
której wchodzą osoby zaufania publicznego i organizatorki Kongresu Polek
w Wielkiej Brytanii. Skład Kapituły jest dostępny na stronie www.krolestwopolek.eu
3. Celem wyborów jest wyłonienie i uhonorowanie wyjątkowych Polek, które
wyróżniają się swoją działalnością na tle środowiska polonijnego w Wielkiej
Brytanii.
4. Do wyborów mogą zostać zgłoszone Polki zamieszkałe na terenie Wielkiej
Brytanii.
5. Kandydatkami do tytułu “Polka Roku Jubileuszowego 2018" są zwyciężczynie poprzednich czterech edycji konkursu na “Polkę Roku w Wielkiej Brytanii”, które miały miejsce w latach 2013-2016. Celem tegorocznej zmiany w
regulaminie konkursu jest podkreślenie roli edycji jubileuszowej Kongresu
oraz przypomnienie o dotychczasowych nagrodzonych Paniach, wciąż działających w świecie polonijnym.
6. Laureatka otrzyma tytuł „Polka Roku Jubileuszowego 2018 w Wielkiej
Brytanii”.
7. Przebieg wyborów:
19-23 marca 2018:

Ogłoszenie 3 finalistek wyłonionych przez Kapitułę.
7 kwietnia 2018:

Ogłoszenie wyników i przyznanie tytułu „Polka Roku Jubileuszowego 2018 w
Wielkiej Brytanii” podczas V Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii.
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8. Polka Roku w Wielkiej Brytanii – Nagroda Publiczności
8.1. Spośród wyłonionych finalistek uczestniczki i uczestnicy V Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii wybiorą Laureatkę, która otrzyma nagrodę publiczności.
8.2. Głosowanie w kategorii "Polka Roku Jubileuszowego 2018 - Nagroda Publiczności" odbędzie się podczas V Kongresu Polek, czyli 7 kwietnia 2018r.
W głosowaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby uczestniczące w V
Kongresie, poprzez wypełnienie ankiety.
9. Wyniki wyborów na "Polkę Roku Jubileuszowego 2018" oraz "Polkę Roku
Jubileuszowego 2018 – Nagroda Publiczności" zostaną opublikowane w dn. 8
kwietnia 2018r. na stronie: www.krolestwopolek.eu
10. Regulamin wyborów dostępny jest na stronie: www.krolestwopolek.eu
Dodatkowe pytania można kierować do organizatorów na adres: biuro@krolestwopolek.eu
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania wyborów bez podania
przyczyny.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn powodujących konieczność
zmiany oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące
przepisy. Zmiany są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie
www.krolestwopolek.eu
13. Członkinie Komitetu Organizacyjnego Kongresu Polek w Wielkiej Brytanii mają prawo nominować kandydatki do tytułu Polki Roku, ale nie mogą
być́ nominowane.
Zaktualizowano: 14 lutego 2018r.

