Regulamin konkursu Korony Równości 2022
(dalej „Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Konkurs o nazwie „Korony Równości 2021” (zwane dalej „Konkurs”), odbywa się
w dniach 19 lipca 2022 r. - 8 września 2021 r.

2.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z
siedzibą przy alejach Jerozolimskich 99/40, 02-001 w Warszawie, zarejestrowane
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111209, NIP: 521 32 04 077 (dalej
zwane „KPH” lub „Organizator” zamiennie).

3.

Organizator przyznaje nagrody sześciu osobom fizycznym lub grupom, które
swoimi działaniami w 2022 r. przyczyniły się do pozytywnej zmiany na rzecz praw
osób LGBTQIA.

4.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: „Zaangażowanie
Społeczne”, „Równe Traktowanie”, „Życie Polityczne”, „Prawo”, „Media”,
“Ludzie Internetu”.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zostaną wyłonione w
wyniku dwuetapowego procesu selekcji.

2.

Kandydatury osób biorących udział w Konkursie mogą być zgłaszane przez
osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym redakcje oraz
organizacje pozarządowe (dalej zwani „Wybierającymi” lub „Wybierającym” z
osobna).

3.

Każdy Wybierający jest uprawniony do zgłoszenia co najmniej jednej
kandydatury z dowolnej kategorii wskazanej w § 1 ust. 4.

4.

Każdy Wybierający jest uprawniony do zgłoszenia po jednej kandydaturze we
wszystkich kategoriach wskazanych w § 1 ust. 4.

5.

Każdy Wybierający jest uprawniony do wysłania wyłącznie jednego zgłoszenia,
obejmującego wskazane przez niego osoby lub osób, o których mowa w ust. 2
powyżej.

6.

Zgłoszenie kandydatury/kandydatur musi zawierać: imię i nazwisko
kandydata/kandydatki oraz krótkie uzasadnienie kandydatury, odnoszące się
kryteriów przyznania nagrody - przyczyniania się do pozytywnej zmiany na rzecz
osób LGBTQIA w 2022 r. w obrębie kategorii wskazanych w § 1 ust. 4.

7.

Od udziału w Konkursie wyłączone są osoby zatrudnione u Organizatora
(pracowniczki i pracownicy).

8. Kandydatury osób biorących udział w Konkursie zgłaszane są do Organizatora
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
internetowej o następującym adresie: www.koronyrownosci.pl
9.

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do dnia 2 sierpnia 2021 r.

10. Jury konkursowe, w składzie: dyrektor zarządzający Kampanii Przeciw
Homofobii - Slava Melnyk, Anna Maria Szymkowiak i Urszula Jakubowska z
Zarządu KPH oraz laureatki poprzedniej edycji konkursu - Janina Bąk i Maja
Heban dokona wyboru trzech kandydatur w każdej z sześciu wskazanych w § 1
ust. 4 kategorii na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
11. Łączna liczba kandydatur wybranych przez Jury konkursowe w ramach
Konkursu wynosi 18 (słownie osiemnaście).
12. Wyznacza się termin do wyboru wszystkich kandydatur przez Jury konkursowe
do dnia 5 sierpnia 2022 r.

§ 3. NAGRODY

1.

W Konkursie przyznawanych jest sześć nagród, po jednej w każdej z kategorii
wskazanych w § 1 ust. 4: „Media”, „Prawo”, „Zaangażowanie Społeczne”,
„Równe Traktowanie”, „Życie Polityczne”, “Ludzie Internetu”.

2.

Nagrodami w Konkursie są wyłącznie statuetki oraz dyplomy.

3.

W ramach konkursu Organizator nie przewiduje przyznania nagród pieniężnych.

4. ZASADY WYBORU LAUREATÓW

1.

Biuro Organizatora ocenia zgłoszenia pod kątem wypełnienia przez nie
warunków wskazanych w § 2 ust. 6.

2.

Po wskazanej w ust. 1 powyżej weryfikacji, Biuro Organizatora przekazuje
zgłoszenia Jury konkursowemu.

3.

Jury konkursowe typuje po trzy osoby nominowane w każdej z sześciu kategorii
(łącznie 18 osób).

4.

Wybór osób nominowanych przez Jury konkursowe następuje na drodze
konsensusu.

5. Lista osób nominowanych opublikowana zostanie w dniu 15 sierpnia 2022 r. na
stronie internetowej o następującym adresie: www.koronyrownosci.pl .
6.

W wyniku plebiscytu internetowego trwającego od dnia 15 sierpnia 2022 do dnia
7 września 2022 wyłonieni zostaną zwycięzcy i zwyciężczynie Konkursu.

7.

Zwycięzcą lub Zwyciężczynią Konkursu w każdej kategorii zostaje ta osoba,
która otrzyma największą liczbę głosów we wskazanej w § 1 ust. 4 kategorii.

§ 5. OGŁOSZENIE LAUREATÓW

1.

Imię i nazwisko osoby, która otrzyma nagrodę w wyniku Konkursu, zostanie
ogłoszone podczas gali wręczenia nagród.

2.

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu i w miejscu wyznaczonym przez
Organizatora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
lub przekażą Organizatorowi nieprawdziwe informacje, mające znaczenie w
przedmiocie Konkursu, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

2.

Wartość Nagrody (statuetek oraz dyplomów) nie przekracza limitu wskazanego
w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2, w
związku z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) i w

związku z powyższym, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób
fizycznych.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej o następującym adresie: www.koronyrownosci.pl.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator. Nadesłane na
konkurs dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie do celów realizacji
obowiązków związanych z konkursem oraz monitoringu, kontroli i ewaluacji
prowadzonej przez Organizatora. Zakres przetwarzania danych obejmuje
kategorie wskazane w § 2 ust. 6. Organizator przetwarza dane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016) nie dłużej niż 2 lata. Wybierający ma prawo dostępu do swoich
danych. Wybierający może zwrócić się do Organizatora z prośbą o ich
sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Wybierający może
wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie, a także złożyć skargę do organu
nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem:
info@kph.org.pl

5.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 lipca 2022 r.

