
Warszawa, 31 października 2019 
 

Zasady glosowania w plebiscycie internetowym Osobowości 25-lecia 
 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Niniejsze zasady określają ogólne warunki głosowania w plebiscycie internetowym Osobowości 
25-lecia (zwanym dalej „Plebiscytem”). 

2. Plebiscyt organizowany jest przez miesięcznik „Architektura-murator” (zwany dalej 
„Organizatorem”) w ramach jubileuszu 25-lecia magazynu. 

3. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się: 

• nominowani – twórcy najbardziej znaczących budynków, założeń urbanistycznych i 
przestrzeni publicznych, autorzy najważniejszych tekstów krytycznych, projektów i inicjatyw 
angażujących lokalne społeczności, a także przedstawiciele władz lokalnych i ponadlokalnych, 
instytucji publicznych i samorządu zawodowego, którzy w minionym 25-leciu w sposób 
szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego. Nominowani wyłonieni 
zostali przez redakcję w drodze głosowania na podstawie wskazań 11 wiodących instytucji, 
organizacji pozarządowych i magazynów w Polsce: Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, Fundacji Centrum Architektury, Fundacji Twórców 
Architektury, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Warszawy, Zamku 
Cieszyn, Centrum Łowicka, magazynu ARCH, Magazynu Miasta i portalu Sztuka Architektury. 

• laureaci – osoby, które zajmą pierwsze miejsce w Plebiscycie poprzez otrzymanie największej 
liczby głosów w każdej z 10 kategorii: Architektura, Urbanistyka i architektura 
krajobrazu, Publicystyka i krytyka architektoniczna, Samorząd i polityka, 
Rewitalizacja i ochrona zabytków, Dizajn i projektowanie w przestrzeni, Nauczanie 
i edukacja architektoniczna, Aktywizm i partycypacja społeczna, Projektowanie 
zrównoważone i uniwersalne, Promocja i popularyzacja architektury. 

§ 2 Cel Plebiscytu 

1. Celem Plebiscytu jest wskazanie najpopularniejszych z 250 postaci, które w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza wywarły znaczący wpływ na kształt architektury w Polsce i jej promocję oraz 
zaprezentowanie osób, których nazwiska nie są powszechnie znane, a których codzienna 
praca na rzecz szeroko rozumianej architektury jest nie do przeceniania: członków 
architektonicznych fundacji i stowarzyszeń, pracowników instytucji publicznych, samorządu 
zawodowego, badaczy i nauczycieli akademickich, redaktorów i publicystów, aktywistów i 
wszystkich pasjonatów projektowania. 

2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego. 
3. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 18 listopada 2019 r. na stronie architektura.muratorplus.pl. 

§ 3 Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym 

1. Oddanie głosu następuje poprzez zaznaczenie pola „zagłosuj” pod nazwą wybranego 
nominowanego. 

2. Plebiscyt rozpoczyna się 4 listopada 2019 r., natomiast kończy się 17 listopada 2019 r. o 
godzinie 23:59. 

3. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz na dobę. 

§ 4 Nagrody 

1. Dla osób biorących udział w głosowaniu nie są przewidziane nagrody. 
2. Laureaci Plebiscytu otrzymają dyplomy zaświadczające o zajęciu pierwszego miejsca. Dyplomy 

zostaną przesłane Laureatom pocztą na koszt Organizatora. 



§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Organizator. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

o a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w 
skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w 
stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 

o b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszych zasad i szkody tym 
spowodowane, 

o c. przerwy w funkcjonowaniu strony głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn 
technicznych lub niezależnych od Organizatora. 

3. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Organizator ma prawo do 
anulowania nieprawidłowo oddanych głosów. 

4. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie 
www.architektura25.pl oraz www.architektura.muratorplus.pl 

 


