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Regulamin wyborów „Polka Roku w UK” (edycja 2015)
1. Tytuł "Polka Roku w UK" jest przyznawany w ramach Kongresu Kobiet Polskich
w Wielkiej Brytanii, organizowanego przez Zjednoczone Królestwo Polek.
2. Nadzór nad przebiegiem i realizacją wyborów sprawuje Kapituła, w skład której
wchodzą osoby "zaufania publicznego" i organizatorki Kongresu Kobiet Polskich
w Wielkiej Brytanii.
3. Celem wyborów jest wyłonienie i uhonorowanie wyjątkowych Polek, które
wyróżniają się dzięki swojej pracy i różnego rodzaju działalności na tle całego
środowiska polonijnego na Wyspach.
4. Do wyborów mogą zostać zgłoszone Polki zamieszkałe na terenie Wielkiej Brytanii,
które inspirują inne kobiety swoją działalnością i zaradnością. Przewidziano
następujące kategorie: Biznes, Kultura i Sztuka oraz Praca Społeczna. Kandydatki
mogą się zgłaszać osobiście lub przez osoby trzecie - instytucje, organizacje i osoby
prywatne.
5. Spośród zgłoszonych Kandydatek Kapituła wyborów wybierze Zwyciężczynie.
a) na późniejszym etapie przygotowań nominowane zostaną poproszone o zdjęcie,
które zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz w publikacjach związanych
z Kongresem Kobiet;
b) informacje i materiały przesłane organizatorom wyborów mogą zostać użyte
w publikacjach związanych z Kongresem Kobiet bez dalszej konsultacji z autorem.
6. Przebieg wyborów:
1 - 31 października 2015:
zgłaszanie Kandydatek do tytułu "Polka Roku 2015" poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.krolestwopolek.eu
1 - 14 listopada 2015:
wyłonienie przez Kapitułę trzech finalistek spośród zgłoszonych Kandydatek
14 listopada 2015:
III Kongres Kobiet Polskich w UK - ogłoszenie wyników i przyznanie tytułu "Polka Roku
w UK" w kategoriach Biznes, Kultura, Sztuka oraz Praca Społeczna.
7. Wyniki wyborów zostaną opublikowane przez kapitułę w dn. 15 listopada 2015 r.
na stronie: www.krolestwopolek.eu
8. Laureatki otrzymają tytuł "Polka Roku w UK 2015". Nagroda zostanie wręczona
podczas III Kongresu Kobiet 2015.
9. Regulamin wyborów dostępny jest na stronie: www.krolestwopolek.eu. Dodatkowe
pytania można kierować do organizatorów na adres biuro@krolestwopolek.org
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania wyborów bez podania
przyczyny.
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11. 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
12. W wyborach nie mogą brać udziału członkinie Komitetu Organizacyjnego
Kongresu.

