REGULAMIN AKCJI
“MAM OKO NA WYBORY”
ORGANIZATOR AKCJI
Organizatorem akcji „Mam Oko Na Wybory” jest Kampania
Przeciw Homofobii.
Do zadań organizatora należy: rekrutacja obserwatorów,
dostarczenie obserwatorom zaświadczeń uprawniających do
prowadzenia obserwacji w danym obwodzie oraz formularza
obserwacji.

UCZESTNICY AKCJI – OBSERWATORZY_KI
Obserwatorem społecznym lub obserwatorką społeczną w ramach akcji „Mam Oko Na
Wybory” może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: odbyła szkolenie
dla obserwatorów organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii lub obejrzała
nagranie z webinarium na kanale KPH_official na Youtube, zapoznała się z materiałami
pomocniczymi, uzyskała w quizie wiedzy o obserwacji przynajmniej 75% punktów
i poprawnie wypełniła formularz do wysyłki zaświadczeń, uzyskała od KPH zaświadczenie
oraz formularz do obserwacji, oraz zobowiązała się do przestrzegania Zasad prowadzenia
obserwacji oraz niniejszego Regulaminu.
Obserwatorem społecznym lub obserwatorką społeczną może być wyłącznie osoba
pełnoletnia, posiadająca polskie obywatelstwo. Nie może nim/nią być osoba pozbawiona
praw publicznych, praw wyborczych bądź ubezwłasnowolniona, osoba pełniąca
funkcję urzędnika wyborczego, komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego lub
pełnomocnika finansowego komitetu. Obserwator społeczny lub obserwatorka społeczna
nie może być członkiem komitetu wyborczego, ani on/ona, ani jego/jej rodzina nie mogą
kandydować w wyborach. Obserwator społeczny lub obserwatorka społeczna działa na
rzecz organizatora akcji, jednak nie reprezentuje organizatora.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI UCZESTNICTWA W AKCJI
Aby przystąpić do akcji „Mam Oko Na Wybory” należy wejść na stronę www.okonawybory.pl
i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie automatycznie oznacza akceptację Zasad
prowadzenia obserwacji oraz przepisów niniejszego Regulaminu.
Osoba zgłoszona nabywa status społecznego obserwatora wyborów po odbyciu szkolenia,
przejścia quizu wiedzy o obserwacji wyborów i otrzymaniu od KPH zaświadczenia
uprawniającego do przeprowadzenia obserwacji głosowania i liczenia głosów w danym
obwodzie.
Zgłaszając się do akcji uczestnik_czka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach: kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym.

REGULAMIN AKCJI
“MAM OKO NA WYBORY”
ZADANIA OBSERWATORA
•
•
•
•
•

•

wypełnienie zgłoszenia do udziału w akcji na
www.okonawybory.pl;
udział w szkoleniu organizatora
zapoznanie się z materiałami pomocniczymi;
przejście quizu wiedzy o obserwacji i wypełnienie
formularza do wysyłki zaświadczeń;
w dniu głosowania zgłoszenie się do wybranej komisji obwodowej i w zależności
od poziomu zaangażowania: obserwowanie przygotowań do głosowania, przebiegu
głosowania i/lub liczenia głosów, możliwe sfotografowanie protokołu z wynikami
głosowania w wybranej komisji;
przesłanie wypełnionych formularzy obserwacji na adres pruta@kph.org.pl.

HARMONOGRAM AKCJI „MAM OKO NA WYBORY”
•
•
•
•

Rejestracja uczestników na www.okonawybory.pl: do 30.09.2018.
Szkolenie internetowe (webinarium) dla obserwatorów_ek: 1.10.2018. godz. 18:00‑20:00
Możliwość przejścia quizu: 1.10.-8.10.2018.
Wysyłka zaświadczeń i formularzy do obserwatorów_ek: od 1.10.2018.

•

Obserwacja przebiegu głosowania i liczenia głosów: 21.10.2018

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W AKCJI „MAM OKO NA WYBORY”
Uczestnik, który chce zrezygnować z udziału w akcji musi niezwłocznie powiadomić
o swoim zamiarze organizatorów akcji przesyłając informację na adres: pruta@kph.org.pl.

POZBAWIENIE STATUSU OBSERWATORA
Osoba zgłoszona może zostać pozbawiona przez Organizatora statusu społecznego
obserwatora wyborów w ramach akcji “Mam Oko na Wybory” w przypadku złamania
któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu lub w przypadku niestosowania się do
Zasad Prowadzenia Obserwacji.

