
   

 

 

 

Plebiscyt Fundacji MATIO 

„Mój najlepszy Muko-lekarz”  

                                       

Regulamin 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady niniejszego Plebiscytu. 

2. Organizatorem I Edycji Plebiscytu jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom                          

i Chorym na Mukowiscydozę, ul. Celna 6, 30-507 Kraków, NIP 678 15 61 787 

zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Czas trwania Plebiscytu: od 12 października 2021 do 15 listopada 2021 r., 

ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.  Po tej dacie wyniki 

Plebiscytu zostaną  ogłoszone do wiadomości publicznej, a także opublikowane 

na stronie www.mukowiscydoza.pl  

4. Spośród nadesłanych nominacji do Plebiscytu zostanie wybrany jeden laureat.  

5. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie Internetowej Fundacji,  

www.mukowiscydoza.pl 

6. Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 kc. 

§2 

Zasady Plebiscytu 

1. Kandydatami do Plebiscytu są lekarze leczący chorych na mukowiscydozę. 

2. Kandydatów do Plebiscytu mogą zgłaszać pełnoletni chorzy na 

mukowiscydozę zarejestrowani w Fundacji oraz opiekunowie niepełnoletnich 

podopiecznych. 



3. Jeden zgłaszający może nominować jednego kandydata. 

4. Kandydata do Plebiscytu zgłaszamy wypełniając formularz, który jest 

załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu 

5. Wypełniony formularz ( załącznik nr 1) należ przesłać  drogą mailową (e-mail: 

kontakt@mukowiscydoza.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (ul. 

Bobrowskiego 11, 31-552 Kraków). 

6. Kandydaci do nagrody powinni wykazywać się dużym zaangażowaniem 

w pracy i w wielu innych obszarach działań związanych z pomocą chorym. 

7. Wyboru nominowanego dokona powołana  Komisja. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Laureat Plebiscytu zostanie uhonorowany nagrodą i tytułem „Najlepszego 

Muko-lekarza”, a jego sylwetka zaprezentowana w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej oraz  w kwartalniku wydawanym 

przez Fundację. 

10. Nadesłane formularze nie będą publikowane i nie będą przekazane do 

wiadomości laureatom.  

11. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją  Regulaminu Plebiscytu.                                                                

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora i ich rodziny. 

2. Przesyłając nominacje uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 

do przesłanego uzasadnienia. 

 

 

§4 

Kryteria oceny zgłoszeń 

1. Przy ocenie nominowanych kandydatów pod uwagę zostaną wzięte wszystkie 

aspekty składające się na sylwetkę, wybitnie wyróżniającą się wśród innych.  

2.  Pragniemy tytułem „Muko-lekarza” uhonorować lekarzy, których cechuje 

ponadprzeciętne  zaangażowanie w opiece nad chorymi na mukowiscydozę, 

indywidualne, nieszablonowane podejście do pacjenta oraz ogromna 

wrażliwość i empatia. Profesjonalizm, innowacyjność i skuteczność w 

podejmowanych działaniach. Docenimy lekarzy, którzy swoją pracowitością i 

postawą zapracowali na zaufanie i wdzięczność pacjentów. Nie bez znaczenia 

przy ocenie kandydata będzie jego aktywność wybiegająca poza ramy 

obowiązków. 

 

 



§6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie 

otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac, 

powstałe w wyniku transportu. Prace przesłane na Plebiscyt nie podlegają 

zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika Plebiscytu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie 

nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Plebiscytu jest Fundacja 

MATIO. 

2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Plebiscytu, będą przetwarzane w celu 

organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu. 

3. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie  

uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Plebiscytu 

wzięcia w nim udziału i  umożliwienie przeprowadzenia Plebiscytu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

udziału w Plebiscycie i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Plebiscytu                             

w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu. 

6. Dane osób zgłaszających będą dostępne tylko dla Komisji rozstrzygającej 

Plebiscyt.  

 

 

  


