
 
 

 

Regulamin Głosowania 

 

 

 

Kim będzie MORANDO? 

Tytuł Zamojska Osobowość Roku i statuetkę Morando otrzyma człowiek posiadający autorytet, który ceniony jest 

za profesjonalizm, zaangażowanie, zapał i determinację w tym, co robi.  

Zamojska Osobowość Roku to człowiek o nietuzinkowym charakterze i nieposzlakowanej opinii, darzony 

szacunkiem przez otoczenie. Bez wglądu na to czy będzie to społecznik, menadżer czy biznesmen, wybrany 

przez nas MORANDO na pewno powinien być człowiekiem o niebanalnej osobowości, który swoimi działaniami 

szczególnie pozytywnie wyróżnił się w roku poprzednim.  

Może to być osoba, której dokonania znane są w naszym mieście, ale może to być również człowiek ukryty za 

szyldem firmy, organizacji czy instytucji, której działalność wywiera duży wpływ na otoczenie, imponujący swoimi 

zdolnościami w zarządzaniu a jednocześnie szanowany i szanujący swoich współpracowników i podwładnych. 

Szukamy człowieka twórczego, błyskotliwego, odważnego w podejmowaniu decyzji, rozsądnego, ale i 

niebojącego się ryzyka, a przy tym zawsze działającego fair.  

Zamojska Osobowość Roku imponuje wszystkim, niezależnie od ich wieku, poglądów społecznych i politycznych. 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem „Głosowania na Zamojską Osobowość Roku MORANDO”, zwanego w dalszej części 

regulaminu Głosowaniem jest Fundacja im. Bernardo Morando z siedzibą w Zamościu, zwana dalej 

Organizatorem. 

2. Za każdym razem organizator może podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym – sponsorem, który, 

który będzie Mecenasem TYTUŁU Zamojska Osobowość Roku MORNADO.  

3. Patronami medialnymi Gali oraz kampanii promocyjnej MORANDO mogą być redakcje lokalnych 

mediów, które podpiszą z Organizatorem stosowna umowę.  

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Głosowania i ma decydujący wpływ na jego 

kształt i formę. 

§2 

Czas trwania Plebiscytu 

Nadawanie tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO i kampania z tym związana trwa na przełomie roku – 

rozpoczyna się w grudniu, a kończy Galą w połowie stycznia. 

 

§3 

Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie 

1. Do nagrody mogą być nominowane żyjące osoby, które w roku poprzedzającym wręczenie nagrody 

działały na terenie Zamościa i najbliższych okolicach w sposób opisany ogólnie we wstępie do tego 
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regulaminu, wywierając w dowolnym zakresie ewidentnie pozytywne oddziaływanie na mieszkańców 

Zamościa.  

2. Uczestnikiem Głosowania składającym propozycje osób, kandydatów do nominacji do nagrody 

MORANDO może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. 

 

§4 

Nagrody 

1. Laureat Głosowania otrzyma statuetkę oraz pamiątkowy dyplom „Zamojska Osobowość Roku 

MORANDO” z oznaczona datą roczną, a sylwetki 5 nominowanych do nagrody mogą być prezentowane 

na łamach mediów lokalnych, stronach serwisów społecznościach, stronie organizatora oraz stronie 

serwisu roztocze.net 

2. Nominowani do nagrody MORANDO otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Nagrodę w postaci statuetki funduje Fundacja im. Bernardo Morando. 

 

§5 

Zasady głosowania publicznego  

1. W zgłaszaniu i wyborze Zamojskiej Osobowości Roku MORAMNDO może wziąć udział każda osoba, 

która ukończyła 18 lat i w ustalonych i ogłoszonych w mediach patronackich terminach - zaproponuje 

imię i nazwisko osoby kandydującej do miana tytułu wraz z pisemnym uzasadnieniem, korzystając z 

jednej z metod: 

- formularza zamieszczonego na stronie www.roztocze.net  

- mailem biuro@morando.org.pl  

- listownie do biura Organizatora (22-400 Zamość, Grodzka 12) 

w dniach od daty ogłoszenia na początku grudnia do pierwszego piątku nowego roku. 

2. Ostateczny termin nadsyłania (przekazywania osobistego) drukowanych formularzy zgłaszających 

kandydata oraz wypełniania formularza na podanych powyżej stronach www lub listownie do siedziby 

Organizatora ustalany jest każdorazowo i ogłaszany. 

3. Na początku drugiego tygodnia stycznia zostanie opublikowany na stronach serwisu www.roztocze.net 

oraz podana na stronach profilu FB (w kolejności alfabetycznej) 5 nominowanych przez Kapitułę do 

nagrody MORANDO.  

4. W trzecim tygodniu stycznia roku odbędzie się – na stronach www.roztocze.net głosowanie na jednego z 

nominowanych. W wyniku tego zwycięzca głosowania na stronach roztocze.net otrzyma dwa „głosy 

internautów” wykorzystany w trakcie tajnego głosowania Kapituły, podczas wyboru laureata.  

 

5. Uroczyste ogłoszenie wyników głosowania Kapituły odbędzie się – decyzją organizatora – albo podczas 

uroczystości w trzecią sobotę stycznia, we wskazanym miejscu w Zamościu lub jako komunikat medialny, w 

przypadku nie organizowania uroczystej Gali. 

 

§6 

Zasady głosowania 

1. Na stronach  roztocze.net publikowane będą formularze w wersji elektronicznej. Ważny będzie każdy 

poprawnie wypełnionymi plik elektroniczny (ze wszystkimi polami) wygenerowany przez w/w formularz. 

Formularz zawiera miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Kandydata do nagrody oraz pole do wpisania 
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uzasadnienia tego wyboru. Uzasadnienie może być rozszerzone poprzez dołączenie dodatkowych 

tekstów i plików. W załączonych dokumentach mogą znaleźć się również dane teleadresowe 

zaproponowanej do nagrody osoby. Każde zgłoszenie powinno być czytelnie podpisane imieniem i 

nazwiskiem zgłaszającego.  

2. Uzasadnienie jest ważną częścią zgłoszenia. Kapituła, opierając się na danych zawartych w tym 

uzasadnieniu będzie oceniać kandydata. Opis osiągnięć kandydata nie jest ograniczony formą, 

objętością czy tematyką omawianych w nim zagadnień. Można przedstawić w nim osiągnięcia 

Kandydata, działalność zawodową, społeczną i charytatywną, wymieniając dokonania Kandydata w 

organizacjach społecznych, pozarządowych itp. Konieczne jest podawanie pełnych nazw takich 

organizacji oraz danych teleadresowych. Wskazując zawodowe osiągnięcia Kandydata Organizatorzy 

wymagają podania jak największej ilości szczegółowych, wyczerpujących i istotnych informacji, które 

scharakteryzują wyjątkowość zgłaszanej osoby. Organizatorzy dopuszczają również załączanie opisów 

wyjątkowych cech osobowych Kandydata, takich jak: umiejętności interpersonalne, współdziałanie w 

gronie współpracowników, rozwiązywanie konfliktów, zdolności kreacyjne i twórcze, osiągnięcia 

biznesowe, itp. Organizatorzy będą zwracać szczególną uwagę na działania kandydata, które promują 

Zamość i ewentualnie Zamojszczyznę. Uwaga! Podanie nieprawdziwych danych dyskwalifikuje 

zgłoszenie i Zgłaszającego.  

3. Wszystkie zgłoszenia, jakie zostaną nadesłane (przekazane) do udziału w Głosowaniu zostaną 

sprawdzone w celu potwierdzenia opisanych osiągnięć i działalności. Wstępną weryfikację 

przeprowadzą przedstawiciele Organizatora.  

4. Kandydaci zgłaszani do plebiscytu oceniani zostaną przez Kapitułę.  

5. W skład Kapituły Plebiscytu „Zamojska Osobowość Roku MORANDO” wchodzą: 

- rektor PWSZ lub jego przedstawiciel 

- rektor WSH-E lub jego przedstawiciel 

- rektor WSZiA lub jego przedstawiciel 

- dziekan Wydziału Nauk Rolniczych UP lub jego przedstawiciel  

- Andrzej Kędziora, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2008 

- Stanisław Orłowski, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2009 

- Tadeusz Wicherek, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2010 

- Maria Król, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2011 

- Tomasz Winogrodzki, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2012 

- Marek Jawor, Zamojska Osobowość Roku MORANDO2013 

- Piotr Rogalski, prezes Fundacji im. Bernardo Morando, organizator 

- ewentualnie przedstawiciel mecenasa (patrz  par. 1, pkt. 2) 

- mecenas z Kancelarii Prawnej (bez prawa głosu) 

Nie jest dopuszczalny udział przedstawicieli laureatów tytułu.  

6. W kolejnych latach w skład Kapituły wejdą kolejni laureaci MORANDO. 

7. Kapituła wybiera w tajnym głosowaniu maksymalnie 5 osób, ale nie mniej niż 2 osoby nominowane do 

tytułu Zamojska Osobowość Roku MORANDO, wybranych spośród zgłoszonych przez internautów 

kandydatów i kandydatek. Decyzja kapituły jest ostateczna i zapada podczas obrad Kapituły, w pierwszą 

sobotę stycznia. 

8. Możliwy jest – z powodu mniejszej ilości zgłoszonych Kandydatów lub innych powodów – wybór 

mniejszej ilości nominowanych do nagrody, jednak nie mniej niż dwóch. 
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9. Nominowani - przed ostatecznym ogłoszeniem nazwisk - zostaną zapytani telefonicznie o zgodę na 

udział w MORANDO. W przypadku, w którym nominowana przez kapitułę osoba nie wyrazi zgody na 

udział w kolejnej fazie wyboru Zamojskiej Osobowości Roku, jej miejsce zajmie kolejna osoba, która 

otrzymała najwięcej głosów. 

10. Lista nominowanych do nagrody publikowana jest na stronach www.roztocze.net,  nie wcześniej niż w 

pierwszym dniu drugiego tygodnia stycznia. 

11. Od pierwszego dnia drugiego stycznia do piątku trzeciego tygodnia stycznia odbędzie się  

a) na stronach www.roztocze.net  internetowe głosowanie na jednego z nominowanych do nagrody 

MORANDO. Zwycięzca głosowania internetowego otrzyma „dwa głosy internautów” w trakcie tajnego 

głosowania Kapituły, podczas wyboru laureata.  

Druga tura głosowania jest dla członków Kapituły tajna i odbędzie się drogą elektroniczną w drugim i 

trzecim tygodniu stycznia, w taki sposób, że na adres e-mailowy mecenasa, każdy z członków Kapituły, 

prześle imię i nazwisko wybranego przez siebie laureata spośród nominowanych. Każdy członek 

Kapituły ma jeden głos.  

12. Dodatkowe 2 głosy internautów przekazywane są do mecenasa przez Organizatora w dzień 

poprzedzający Galę. UWAGA! Tego samego dnia te cząstkowe wyniki i tylko te mogą być ogłoszone w 

mediach.  

13. Wynik tajnego głosownia Kapituły pozostaje utajniony do jego ogłoszeniu podczas uroczystości 

wręczenia nagrody dniu Gali lub opublikowania wyników w mediach. 

 

§7 

Orientacyjny terminarz plebiscytu 

a) Drugiego tygodnia grudnia na stronach roztocze.net ogłaszane jest głosowanie, opisane warunki uczestnictwa i 

publikowany formularz elektroniczny.  

b) Ostateczny termin wypełniania formularza na stronie www ustala się na dzień przed zebraniem Kapituły. 

c) Zebranie Kapituły odbywa się w pierwszą sobotę stycznia, we wskazanym miejscu, podczas którego, w tajnym 

głosowaniu Kapituła wybierze - spośród zgłoszonych osób - maksymalnie 5 i nie mniej niż 2 nominowanych do 

nagrody. Mecenas z Kancelarii Prawnej, nie później niż na 3 dni po wyborze, powiadomi nominowanych o 

wyborze, uzyska ich zgodę na kandydowanie oraz wyjaśni zasady udziału w dalszej części głosowania.  

d) Na początku drugiego tygodnia stycznia ujawniane zostaną nazwiska nominowanych do nagrody, wraz z 

krótkim opisem dzielności i dokonań w mijającym roku. 

e) Na początku drugiego tygodnia stycznia odbędzie się – na stronach www.roztocze.net internetowe głosowanie 

na jednego z nominowanych do tytułu MORANDO.  

f) W drugim i trzecim tygodniu stycznia, w tajnym głosowaniu, drogą elektroniczną (na skrzynkę mailową 

wskazaną przez mecenasa) członkowie Kapituły wybiorą spośród nominowanych laureata lub laureatkę - 

Zamojską Osobowość Roku MORANDO. Dodatkowe dwa głosy otrzymają nominowani wskazani w głosowaniu 

internautów.  

j) Tajność głosowania i poprawność wyboru gwarantować będzie mecenas z Kancelarii Prawnej. Mecenas 

przechowa do dnia uroczystej Gali (do godz. 17.00) zalakowaną kopertę z nazwiskiem laureata.  

k) Gala odbędzie w trzecią sobotę stycznia na terenie Zamościa. 
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§8 

Informacja o Głosowaniu 

Wszelkie informacje na temat MORANDO zamieszczone zostaną na stronie www.roztocze.net. Dodatkowe 

informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 698 639 613, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

9.30 – 15.30. Kopie pełnego regulaminu dostępne będą w siedzibie Organizatora. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach 

internetowych  i za przypadki nie dostarczenia przesyłek z winy Poczty Polskiej lub innego operatora 

pocztowego. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości 

powstałe w powyższym zakresie. 

2. Deklarując wzięcie udziału w głosowaniu, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, uczestnik 

wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Dane uczestników nie będą w żaden sposób gromadzone ani przetwarzane przez organizatorów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim 

przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej 

www.roztocze.net . 


