Regulamin Konkursu na Samorządowca Roku
Organizatorem konkursu jest Portalsamorzadowy.pl i Grupa PTWP, organizator Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty.
1. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
- marszałkowie województw
- burmistrzowie i prezydenci miast
- starostowie powiatów
- radni rad gminnych
- radni powiatów
- radni sejmików wojewódzkich
2. Głosowanie
* Pierwszym etapem konkursu jest internetowe głosowanie
* Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony www.portalsamorzadowy.pl
* Głosować można wyłącznie na marszałków województw, burmistrzów, prezydentów miast,
starostów, radnych województw, gmin i powiatów znajdujących się w bazie samorządowców
(kadencja 2014 – 2018) na stronie www.portalsamorzadowy.pl
* Uczestniczący w głosowaniu na burmistrzów i prezydentów miast mogą oddawać zarówno głosy
poparcia, jak i dezaprobaty wobec kandydatów.
3. Kryteria wyłonienia zwycięzców
* Do drugiego etapu konkursu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali więcej niż 1000 głosów. Z tego
grona zostaną wyłonienie zwycięzcy konkursu.
* W kategorii „burmistrzowie i prezydenci miast” dodatkowym wymogiem, upoważniającym do
przejścia do drugiej tury konkursu jest to, aby kandydaci uzyskali nie tylko ponad 1000 głosów, ale
mieli także ich dodatni bilans (więcej głosów dodatnich niżeli ujemnych). Wynik głosowania w tej
kategorii jest różnicą między liczbą głosów dodatnich i ujemnych.
* W drugim etapie konkursu liczba głosów uzyskana przez samorządowców, którzy przechodzą do
drugiego etapu, dzielona jest przez liczbę mieszkańców gminy, powiatu, czy województwa, które
reprezentują.
* W kategorii „burmistrzowie i prezydenci miast” w drugim etapie konkursu uzyskany wynik (tj.
różnica między liczbą głosów dodatnich i ujemnych) dzielony jest przez liczbę mieszkańców miasta.
4. Nagrody i wyróżnienia
* Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymają tytuł Samorządowca Roku oraz specjalną nagrodę
serwisu PortalSamorzadowy.pl.
* Najlepsi radni w województwach wyróżnieni zostaną specjalnymi dyplomami.
5. Inne
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i stosowania wyjątków oraz bieżącego
regulowania spraw związanych z konkursem, które nie są opisane w regulaminie.

