
Regulamin Plebiscytu Kobiety Ekonomii Społecznej 2022 r.  

I. Postanowienia wstępne 

1. Plebiscyt „Kobiet Ekonomii Społecznej” to prezentacja w mediach kobiet, które szczególnie 

wyróżniają się w obszarze ekonomii społecznej. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei 

ekonomii społecznej i aktywności kobiet w tworzeniu społecznego biznesu. Laureatki staną się 

przykładem i inspiracją dla innych w tej dziedzinie. 

2. Organizatorem Plebiscytu i prac Kapituły oraz właścicielem tytułu Plebiscyt Kobiet Ekonomii 

Społecznej jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka z siedzibą w Bydgoszczy (85-

634), przy ul. Sułkowskiego 17. 

3. Kapituła Plebiscytu jest organem uprawnionym do wyboru laureatek. Kapitułę tworzą osoby, 

których wiedza na temat ekonomii społecznej pozwoli rzetelnie ocenić dokonania kandydatek. 

4. Zgłoszenia kandydatek przyjmuje Biuro Organizatora Plebiscytu na podstawie Formularza 

Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.virtual-expo.pl zakładka Wydarzenia: 

Plebiscyt Kobiety Ekonomii Społecznej. 

 

II. Tryb i procedura zgłaszania kandydatek. 

1.  Kandydatki są zgłaszane przez podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa 

społeczne. 

2. Uczestniczki plebiscytu zawodowo lub społecznie aktywnie działają na rzecz ekonomii 

społecznej co najmniej od dwóch lat, np. prowadzą przedsiębiorstwa społeczne lub ich firma/ 

samorząd wspiera/ współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej. Działają na rzecz 

ekonomii społecznej poprzez uczestniczenie w tworzeniu prawa przyjaznego ekonomii 

społecznej, mają osiągnięcia w wspieraniu lub tworzeniu przedsiębiorstwom społecznym, itp. 

3. Zgłaszający musi uzasadnić swoją nominację opisując dotychczasowe osiągnięcia społeczne i 

zawodowe w obszarze ekonomii społecznej kandydatki. Działania na rzecz kobiet będą 

dodatkowym atutem. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest wyrażenie przez Kandydatkę pisemnej zgody na 

udział w plebiscycie, zgody na udzielenie wywiadu przedstawicielowi Biura Organizatora 

Plebiscytu oraz zgody na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych i 

elektronicznych, w tym przede wszystkim na portalu Virtual- expo, OWES i stronach patronów 

Plebiscytu. Arkusz na którym kandydatka może wyrazić zgodę na udział w plebiscycie stanowi 

załącznik nr 1 do Niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator plebiscytu jest administratorem danych osobowych osób biorących w nim udział. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją 

plebiscytu zawarte są w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

6. Formalne zgłoszenia kandydatek odbywają się poprzez dostarczenie do 

Biura Organizacyjnego plebiscytu wypełnionego formularza pod adresem 

https://virtual-expo.pl/formularz-rejestracji-ekonomia-spoleczna-jest-kobieta/ . 

7. Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2022 roku. 

8. Kapituła zaprezentuje laureatki plebiscytu do 31.05.2022 roku 
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