
Zarządzenie Nr 7/2017 

Dyrektora Generalnego Biura Festiwalowego Impart 2016   

z dnia 5.05.2017 r. 

 

w sprawie Regulaminu  głosowania internetowego  Pozyskiwania Partnerów Współorganizacji 

Projektów przez Biuro Festiwalowe Impart 2016  na rok 2017 (Nabór 1/Edycja 13) 

 

 

1. Na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu Pozyskiwania Partnerów Współorganizacji Projektów 

przez Biuro Festiwalowe Impart 2016, w celu doprecyzowania zasad głosowania internetowego 

przewidzianego w § 7 Regulaminu wprowadza się niniejszy regulamin szczegółowy głosowania 

internetowego nad wnioskami zgłoszonymi w Programie : 

 

 

 

„Regulamin  Głosowania Internetowego I Naboru do Programu Współorganizacji Projektów przez 

Biuro Festiwalowe Impart 2016” 

 

1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie związane z realizacją etapu głosowania internetowego do 

Programu Współorganizacji Projektów przez Biuro Festiwalowe Impart 2016, opisanego w § 7 

„Regulaminu Pozyskiwania Partnerów Programu Współorganizacji Projektów przez Biuro 

Festiwalowe Impart 2016” w ramach Naboru 1/Edycji 13). 

2.  Organizatorem głosowania jest Organizator Programu - ESK WROCŁAW 2016 – Biuro 

Festiwalowe Impart 2016 z siedzibą we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, wpisane do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 

37/2012, NIP: 8992736581, REGON: 021907583. 

3. Wszelkie pojęcia używane w niniejszym Regulaminie winny być interpretowane i definiowane jak 

w „Regulaminie Pozyskiwania Partnerów Programu Współorganizacji Projektów przez Biuro 

Festiwalowe Impart 2016”.  

4. Wnioskodawcy, pozytywnie zweryfikowani zgodnie z § 5 „Regulaminu Pozyskiwania Partnerów 

Programu Współorganizacji Projektów przez Biuro Festiwalowe Impart 2016”, którzy znaleźli się 

w 30% najwyżej ocenionych w Pierwszym Etapie Oceny wniosków, a po drugim etapie Oceny 

Komisji nie zostali zaproszeni do Negocjacji, mogą zgłosić swój pomysł do dodatkowego 

głosowania internetowego.  

5. Aby zgłosić swój wniosek do głosowania internetowego należy wysłać wiadomość na adres  

mikrogranty@wroclaw2016.pl o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego wniosku złożonego do Programu Współorganizacji 

Projektów Biura Festiwalowego Impart 2016, w tym danych osobowych zawartych we wniosku, w 

celu wzięcia udziału w głosowaniu internetowym.”, do godziny 12:00 12 maja 2017 r. (Nabór 

1/Edycja 13). 



6. Wnioski zgłoszone do głosowania internetowego zostaną opublikowane na stronie    

www.wroclaw2016.pl/mikrogranty bez podania danych osobowych wnioskodawców.  

7. Głosowanie internetowe odbywa się w dniach (Nabór 1/Edycja 13) – od godz. 0:00 13 maja  

2017 r. do godz. 23:59 20 maja 2017.  

8. ESK WROCŁAW 2016 może zmienić terminy i tryb głosowania internetowego, z ważnych 

powodów.  

9. Głosowania internetowe  odbywają się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie  

www.wroclaw.pl/mikrogranty/glosowanie, zgodnie z instrukcją zawartą w Formularzu. 

Korzystanie z formularza możliwe jest przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych. 

10. W głosowaniu internetowym może wziąć udział każdy, tj. niezależnie od wieku, dysponujący 

numerem telefonu komórkowego. 

11. Aby wziąć udział w głosowaniu należy podać numer telefonu komórkowego, na który zostanie 

wysłana wiadomość tekstowa z kodem potwierdzającym ważność oddania głosu, a następnie 

wpisać kod z wiadomości tekstowej do formularza głosowania. Otrzymanie wiadomości 

tekstowej jest bezpłatne. 

12. Jeden numer telefonu komórkowego może posłużyć do potwierdzenia jednego oddanego głosu 

w  całym okresie głosowania w ramach jednego Naboru. Kolejne głosy oddane z naruszeniem 

niniejszego postanowienia nie będą brane pod uwagę w ramach głosowania.  

13. ESK WROCŁAW 2016 informuje, że numery telefonów podawane  w trakcie głosowania są  

automatycznie szyfrowane, bez możliwości identyfikacji posiadacza numeru, a następnie po 

zakończeniu głosowania bezpowrotnie usuwane. 

14. Aktualna lista rankingowa/wyników głosowania jest dostępna pod adresem 

www.wroclaw.pl/mikrogranty/glosowanie/wyniki. 

15. Ostateczne wyniki głosowania będą publikowane na stronie  www.wroclaw2016.pl/mikrogranty  

w terminach (Nabór 1/Edycja 13) – do dnia 21 maja 2017 r.   

16. Za zwycięskie uważa się dwa pierwsze projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.  W 

przypadku uzyskania najwyższej liczby punktów przez więcej niż 2 wnioski, do wniosku, który 

uzyskał większą liczbę punktów w ocenie Komisji, dodaje się 1 punkt. 

17. Autorów 2 wniosków, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym 

Zespół Programu zaprasza do Negocjacji. 

18. Zmiany niniejszego  Regulaminu mogą być dokonywane z ważnych przyczyn i wymagają formy 

pisemnej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  
 
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 5.05.2017” 

 

 

 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


