REGULAMIN KONKURSU ZŁOTE WACHLARZE 2018
§ 1. Organizator
1.
2.

Organizatorem konkursu Złote Wachlarze jest Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM),
Biuro w Warszawie z siedzibą przy ul. Wiejskiej 12 w Warszawie, zwana dalej „Organizatorem”.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dalej zwanym „Regulaminem”.
§ 2. Cele i założenia

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurs ma na celu uhonorowanie osób i instytucji, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania
dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez
migracje i wspierania integracji migrantów w Polsce.
Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Konkurs Złote Wachlarze 2017 trwa od listopada do grudnia 2018 roku i składa się z trzech etapów: Zgłaszanie
Kandydatów (I etap), Nominacje (II etap) i Głosowanie (III etap).
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów konkursu będą ogłoszone na stronie www.iom.pl oraz
www.złotewachlarze.pl.
Statuetki Złotych Wachlarzy przyznawane są w dwóch kategoriach: Osoba oraz Instytucja.
W konkursie wyłaniani są Laureaci oraz przyznawana jest Nagroda Publiczności.
Uroczyste ogłoszenie Laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia 2018 roku podczas Gali Złotych
Wachlarzy.
Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji
ds. Migracji (www.iom.pl) oraz na stronie www.złotewachlarze.pl.
Nominowani zostaną powiadomieni o wynikach głosowania przez Koordynatora konkursu odrębnym pismem.
§ 3. Kapituła konkursu 2018

1. W skład Kapituły konkursu wchodzą:
 Dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, laureat
konkursu Złote Wachlarze 2017 w kategorii Osoba
 Myroslava Keryk – Prezeska Fundacji „Nasz Wybór”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2015
w kategorii Osoba;
 Agnieszka Kosowicz – Prezeska Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”, laureatka konkursu Złote Wachlarze
2016 w kategorii Osoba;
 Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 Anna Potocka-Domin – Wiceprezes Business Centre Club, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych,
ekspert ds. CSR;
 Anna Rostocka – Dyrektorka Biura IOM w Warszawie, Przewodnicząca Kapituły;
 Krystyna Starczewska – Dyrektorka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, laureatka konkursu Złote
Wachlarze 2013 w kategorii Osoba;
 Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland.
2. Członkowie Kapituły zostali zaproszeni do pełnienia funkcji przez Organizatora konkursu.
3. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie Nominowanych oraz Laureatów w konkursie Złote Wachlarze 2018.
4. Funkcja członka Kapituły pełniona jest na zasadzie pro bono.

1.
a.

§ 4.Etapy konkursu
Etap I: zgłaszanie kandydatów
Termin: listopad 2018
Zgłoszeń kandydatów dokonują członkowie Kapituły oraz działające na terenie RP instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz podmioty prywatne zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio
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tematyką migracyjną na polu społecznym, gospodarczym, prawno-politycznym lub kulturalnym (zwane dalej
Instytucjami Zgłaszającymi).
b. Członkowie Kapituły zgłaszają do trzech kandydatur w każdej z dwóch kategorii.
c. Instytucje Zgłaszające zgłaszają kandydaturę w jednej bądź w dwóch kategoriach, maksymalnie 2 kandydatury w
danej kategorii.
d. Instytucje Zgłaszające mogą zgłosić własną kandydaturę w kategorii Instytucja, kandydaturę swojego
przedstawiciela w kategorii Osoba lub kandydaturę innej instytucji lub osoby trzeciej, za uzyskaniem
ich uprzedniej zgody.
e. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać własnej kandydatury, instytucji, w których działają, innych członków
Kapituły, a także najbliższych członków rodziny ani osób czy instytucji, których uczestnictwo powodowałoby
konflikt interesów mogący wpłynąć na obiektywny przebieg konkursu.
f. Zgłoszenia odbywają się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.złotewachlarze.pl. W przypadku
problemów z wypełnieniem formularza, zgłoszenia można przesłać w korespondencji elektronicznej na adres
iomwarsaw@iom.int z dopiskiem „konkurs Złote Wachlarze 2018”
g. Zgłaszać można tylko podmioty działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
h. Prawidłowo wypełnione zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 dane zgłaszanej osoby / instytucji;
 opis i uzasadnienie wyboru, który w wyczerpujący sposób (do 6 000 znaków ze spacjami) przedstawia
działania podejmowane przez zgłoszoną osobę / instytucję oraz ich wpływ na stymulowanie rozwoju
społeczno-gospodarczego poprzez migracje, integrację migrantów w Polsce lub budowanie dobrych praktyk
w zakresie zarządzania migracjami w Polsce.
i.
Zgłoszenia niepełne, niezwiązane z tematyką konkursu lub zawierające nieodpowiednie treści nie będą brane pod
uwagę.
j. Organizator konkursu dokonuje weryfikacji i podsumowania Zgłoszeń kandydatów i przedstawia Kapitule
konkursu.
2. Etap II: Nominacje
Termin: listopad 2018 / grudzień 2018
a. Spośród zweryfikowanych Zgłoszeń kandydatów, Kapituła konkursu, w drodze głosowania większością głosów,
wyłania do 5 Osób i do 5 Instytucji Nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2018.
b. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos Przewodniczącej Kapituły.
c. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o zgłoszonych kandydatach, koniecznych do podjęcia decyzji
o Nominacji, Organizator skontaktuje się bezpośrednio z kandydatami.
d. Członkowie Kapituły nie mogą nominować siebie, instytucji, w których działają, innych członków Kapituły, a także
najbliższych członków rodziny ani osób, których uczestnictwo powodowałoby konflikt interesów mogący wpłynąć
na obiektywny przebieg konkursu.
e. Do III etapu konkursu przechodzą osoby oraz instytucje, które zaakceptują nominację oraz wyrażą zgodę na
upublicznienie swoich danych w celach promocyjnych Konkursu.
3. Etap III: Głosowanie: wyłonienie Laureatów konkursu oraz przyznanie Nagrody Publiczności
3.1. Laureaci
a. Kapituła wyłania Laureatów konkursu spośród Nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2018 w drodze
głosowania większością głosów.
b. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos Przewodniczącej Kapituły.
c. Kapituła ma prawo do przyznawania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień.
d. Decyzja Kapituły zapada w grudniu 2018 roku i jest ostateczna.
3.2. Nagroda Publiczności
a. Nagroda Publiczności przyznawana jest jednemu podmiotowi spośród Nominowanych w konkursie.
b. Głosowanie na Nagrodę Publiczności otwarte jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium
RP oraz instytucji i organizacji działających na terenie RP.
c. Każdy z głosujących może przyznać po jednym głosie na wybraną Osobę lub Instytucję.
d. Glosowanie odbywa się w grudniu 2018 za pośrednictwem strony www.złotewachlarze.pl.
e. Nagroda Publiczności przyznawana jest Osobie lub Instytucji o najwyższej liczbie głosów.
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f.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na Nagrodę Publiczności odbędzie podczas Gali Złotych Wachlarzy
17 grudnia 2018 roku.
§ 5. Nagrody

1.
2.

Laureatom w kategorii: Osoba i Instytucja wręczane są statuetki oraz dyplomy Złotych Wachlarzy 2018.
Osobie lub Instytucji, która otrzyma Nagrodę Publiczności, wręczany jest dyplom Złotych Wachlarzy 2018.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Osoby zgłaszające kandydatów oraz głosujące na Nagrodę Publiczności wyrażają zgodę na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu
lub przyznanie nagrody zwycięzcy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących
po stronie osób trzecich.
Organizator konkursu ma prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego regulaminu
oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
Niniejszy regulamin w żaden sposób nie narusza przywilejów i immunitetów przyznanych Międzynarodowej
Organizacji ds. Migracji jako organizacji międzynarodowej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.
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