
Regulamin I Plebiscytu „Kobieta z Pasją” 2015

I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY W PLEBISCYCIE
Pomysłodawcą  i  głównym organizatorem I  Plebiscytu  „Kobieta  z  Pasją”  2015  jest  Magdalena 
Rumiancew-Wróblewska,  Radna  Rady  Miejskiej  w  Świdnicy,  która  współdziała  w  zakresie 
organizacyjnym przedsięwzięcia z FRW Media Group Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, będącą 
właścicielem portalu NaszBines24.pl.  Magdalena Rumiancew-Wróblewska i  FRW Media Group 
Sp. z o. o. działają wspólnie i w dalszej części regulaminu są zwani: Organizatorami.

Celem  I  Plebiscytu  „Kobieta  z  Pasją”  2015  jest  promocja  aktywności  kobiet,  postaw 
przedsiębiorczych, prospołecznych i zdrowotnych, a także artystycznej i charytatywnej działalności 
kobiet. W Plebiscycie „Kobieta z Pasją” przyznawane są wyróżnienia „Kobieta z Pasją” (w formie 
statuetki) w kilku kategoriach konkursowych.

„Kobieta z Pasją” jest wyróżnieniem dla kobiet z terenu powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, 
dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego, które wnoszą znaczący wkład w życie społeczne, 
gospodarcze i artystyczne tego regionu.

Nagroda  sprzyja  prezentacji,  promocji  i  upowszechnianiu  działań  oraz  dróg  prowadzących  do 
osiągania sukcesów kobiet. Nagrodzone zostaną osoby, które dążą do stałego rozwoju, prowadzą 
wyróżniającą się działalność społeczną, artystyczną bądź motywują inne kobiety do działania. 

Oceniane zostaną aktywności podejmowane w 2015 roku i wcześniej.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród „Kobieta z Pasją” odbędzie się 25 listopada 2015 roku w 
Teatrze Miejskim w Świdnicy podczas I Świdnickiego Forum Kobiet. 

Nagroda będzie przyznawana cyklicznie w ramach kolejnych edycji Plebiscytu.

II. KATEGORIE PRZYZNAWANIA NAGRODY
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
1. Kobieta w Kulturze i Sztuce
2. Kobieta Przedsiębiorcza
3. Kobieta Fit
4. Supermenka



III.  WARUNKI  DOBORU  KANDYDATÓW  DO  NAGRODY  W  POSZCZEGÓLNYCH 
KATEGORIACH

Kandydatki do wyróżnienia „Kobieta z Pasją” powinny spełniać warunki podstawowe: osiągnąć 
wyróżniające  wyniki  w  swojej  działalności,  przestrzegać  zasad  etyki,  przestrzegać  przepisów 
prawa.

Dodatkowo będą brane pod uwagę: współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami 
pożytku publicznego, wdrażanie autorskich projektów, plany rozwojowe, działania prospołeczne, 
posiadane certyfikaty, wyróżnienia. 

1. Kobieta w Kulturze i Sztuce
O wyróżnienie w kategorii Kobieta w Kulturze i Sztuce ubiegać mogą się osoby odnoszące 
sukcesy w działalności kulturalnej i artystycznej, animatorki pracy twórczej, propagujące kulturę i 
sztukę. Mile widziane są działania na rzecz rozwoju kulturalnego i artystycznego społeczności z 
terenu powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. 
Nagrodę mogą otrzymać zarówno profesjonalni artyści, artyści amatorzy oraz działacze i ludzie 
kultury.

2. Kobieta Przedsiębiorcza
O wyróżnienie w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza ubiegać mogą się osoby prowadzące 
działalność gospodarczą bądź zarządzające podmiotem gospodarczym. Pod uwagę będą brane 
realizowane inwestycje, działania prorozwojowe, innowacyjność produktów i usług, pozycja na 
rynku dolnośląskich podmiotów i rozpoznawalność marki, a także społeczna odpowiedzialność 
biznesu oraz sytuacja i wizerunek biznesowy firmy. 

3. Kobieta Fit
O wyróżnienie w kategorii Kobieta Fit ubiegać mogą się osoby, które prowadzą działalność 
związaną z promocją zdrowia i aktywności fizycznej kobiet, a także zdrowego odżywania i 
zdrowego stylu życia. Nagrodę mogą otrzymać zarówno osoby prowadzące działalność komercyjną 
jak i społeczną (non profit). Do nagrody pretendować mogą też osoby, które osiągnęły na tym polu 
spektakularny sukces osobisty, bądź motywowały inne kobiety.

4. Supermenka 
O wyróżnienie w kategorii Supermenka ubiegać mogą się osoby, które osiągnęły sukces w życiu 
prywatnym, pokonały przeszkody życiowe, dzielnie walczą z chorobą lub pokonały ją, prowadzą 
działalność społeczną bądź charytatywną. W tej kategorii chodzi o wyróżnienie kobiety, której życie 
i praca w pozytywny sposób oddziałują także na innych: członków rodziny, stowarzyszenia czy 
organizacji lub lokalnej społeczności. 



IV. KAPITUŁA PLEBISCYTU
Ostatecznego  wyboru  laureatów  dokonuje  Kapituła  konkursu.  Kapituła  wyłaniana  jest  przez 
Organizatorów Konkursu spośród osób o uznanym autorytecie oraz przedstawicieli firm, instytucji  
promujących  kobiety.  W  skład  Kapituły  konkursu  wchodzą  przedstawiciele  Organizatorów 
Konkursu.

Kapituła  konkursu  wyłania  laureatów,  biorąc  pod  uwagę  informacje  udostępnione  w ankietach 
konkursowych przekazanych przez uczestników oraz powszechnie dostępne wiadomości. 

V. PARTNERZY I PATRONI PLEBISCYTU
Plebiscyt  „Kobieta  z  Pasją”  wspierają  Partnerzy  i  Patroni  Plebiscytu  -  firmy  i  instytucje, 
stowarzyszenia  i  organizacje,  które  podobnie  jak  Organizatorzy,  za  priorytet  stawiają  sobie 
promocję aktywności  kobiet,  postaw przedsiębiorczych,  prospołecznych  i  zdrowotnych,  a  także 
artystycznej  i  charytatywnej  działalności  kobiet.  Objęcie  współpracy  następuje  po  podpisaniu 
porozumienia z Organizatorem.

VI. ADMINISTRACJA PLEBISCYTU
Organizatorzy wyznaczają Sekretarza Plebiscytu - Iwonę Petrylę, która czuwa nad prawidłowym 
przebiegiem Plebiscytu oraz odpowiada za sprawy organizacyjne, w tym współpracę z instytucjami 
i  osobami  zgłaszającymi  kandydatów,  kandydatami,  nominowanymi,  laureatami,  patronami 
plebiscytu oraz  partnerami zewnętrznymi.
Kontakt:
FRW Media Group Sp. z o. o.
Rynek 38, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 644 70 80, e-mail: forumkobiet@naszbines24.pl
Wszelkie informacje o Plebiscycie oraz jego regulamin i formularz zgłoszeniowy opublikowane 
będą na stronie: www.naszbiznes24.pl.

VII. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Możliwe  jest  wskazywanie  jako  kandydatek  do  wyróżnienia  kobiet  z  terenu  powiatów: 
świdnickiego,  wałbrzyskiego,  dzierżoniowskiego,  ząbkowickiego i  kłodzkiego.  Zgłoszenia może 
dokonać  zarówno  sama  kandydatka,  jak  i  inne  osoby  bądź  instytucje,  organizacje  czy 
stowarzyszenia. 
Zgłoszenie następuje przy pomocy udostępnionego przez Organizatorów formularza, który może 
być dostarczony drogą elektroniczną lub osobiście na adres Administracji Plebiscytu. 
Ankiety należy przesłać mailowo na adres: forumkobiet@naszbiznes24.pl bądź składać osobiście w 
siedzibie FRW Media Group Sp. z o. o. - Rynek 38, 58-100 Świdnica o dnia 15 listopada 2015 r. 
Biuro Administracji czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.
Kandydaci, nominowani i laureaci wyróżnienia nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z 

http://www.naszbiznes24.pl/
mailto:forumkobiet@naszbines24.pl


jej otrzymaniem, a także kosztów związanych z organizacją gali finałowej oraz plebiscytu, bądź 
kampaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatorów. 

VIII. TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
Wyłanianie laureatów Nagrody podzielone jest na trzy etapy.

1.Składanie wniosków
Instytucje oraz firmy zaproszone do zgłaszania kandydatek do wyróżnienia bądź same kandydatki 
przesyłają  wnioski  na  formularzach  zgłoszeniowych  do  Administracji  Plebiscytu.  Wnioski  o 
przyznanie  nagrody  powinny  być  wypełnione  w  sposób  czytelny  i  podpisane  przez  instytucję 
zgłaszającą / kandydatkę i spełniać pozostałe wymogi formalne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
dnia 15 listopada 2015 r. Ankiety należy przesłać mailowo na adres: forumkobiet@naszbiznes24.pl 
bądź składać osobiście w siedzibie FRW Media Group Sp. z o. o. - Rynek 38, 58-100 Świdnica. 

2. Wybór Nominowanych
Wyboru nominowanych dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur.  Każdy z członków 
Kapituły wypełnia ankietę oceniającą, przyznając kandydatce punkty w zakresie od 0 do 10. Po 
zsumowaniu punktów przyznanych danej  kandydatce przez wszystkich członków Kapituły,  przy 
uwzględnieniu wszystkich kryteriów, wytypowane zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę 
punktów.  Tym  samym  wyłonione  zostaną  osoby  nominowane  do  przyznania  nagrody  w 
poszczególnych kategoriach.

3. Przyznanie Nagród 
Kapituła,  spośród  nominowanych,  w  głosowaniu  tajnym  zwykłą  większością  głosów  wybierze 
Laureatki oraz od 3 do 5 wyróżnień w poszczególnych kategoriach.
Dodatkowo Kapituła może zrezygnować z przyznania nagrody bądź wyróżnień w poszczególnych 
kategoriach. 
Kapituła ostatecznie wyłoni laureatów podczas posiedzenia, zaplanowanego na 18 listopada 2015 r. 
o godz. 12:00 w siedzibie FRW Media Group Sp. z o. o. - Rynek 38, 58-100 Świdnica. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nagroda przyznawana jest raz do roku przez Organizatorów. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w celach 
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Laureaci mogą wykorzystywać 
fakt  przyznania nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych swojej działalności. Lista 
Laureatów  podawana  jest  do  publicznej  wiadomości  w  mediach  lokalnych  oraz  na  stronach 
internetowych organizatorów. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.naszbiznes24.pl, 
 tj. 30 października 2015r. 
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