
Regulamin konkursu: „Walczymy o frekwencję!” 

 

1. Konkurs „”Walczymy o frekwencję” ma na celu popularyzację uczestnictwa 

mieszkańców Gminy Dopiewo w wyborach prezydenckich 2020 r. 

2. W rywalizacji o frekwencje wyborcze uczestniczą Sołectwa Gminy Dopiewo: Dąbrowa, 

Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Gołuski, Konarzewo, Palędzie, Skórzewo, Trzcielin, 

Więckowice, Zakrzewo. 

3. Organizatorem konkursu jest Gmina Dopiewo / Urząd Gminy Dopiewo. 

4. Frekwencje wyborcze wynikają z udziału w głosowaniu mieszkańców Sołectwa (liczby 

oddanych głosów) w stosunku do liczby mieszkańców tego Sołectwa uprawnionych do 

głosowania w wyborach.  

5. Wynik powstaje na podstawie frekwencji, w której brane są pod uwagę głosy oddane 

w pierwszej i drugiej turze wyborów (28 czerwca i 12 lipca 2020 r.), jeśli pierwsza tura 

nie wyłoni zwycięzcy wyborów (czyli gdy żaden z kandydatów nie uzyska poparcia 

większego choćby o jeden głos od 50%). 

6. W konkursie przewidziano nagrody w postaci środków gminnych do wykorzystania na 

cele Sołectw – Laureatów. 

7. Maksymalna pula nagród w konkursie wynosi 210 tys. zł. 

8. Nagrody i zasady przyznawania nagród w konkursie: 

a. Sołectwa, które osiągną frekwencję wyższą niż frekwencja uzyskana przez nie 

w wyborach parlamentarnych w 2019 r. otrzymają nagrodę w wysokości 10 tys. 

zł środków gminnych do wykorzystania na cele Sołectwa  (przy czym dla 

Sołectw wchodzących w skład tego samego obwodu wyborczego przyjmuje się, 

że frekwencją do przekroczenia w konkursie jest frekwencja tego obwodu 

wyborczego, a w bieżących wyborach frekwencja zostanie obliczona 

rozdzielnie) 

b. Sołectwo, które uzyska najwyższą frekwencję w Gminie Dopiewo i 

jednocześnie wyższą od frekwencji uzyskanej w ubiegłorocznych wyborach 

parlamentarnych otrzyma 100 tys. zł środków gminnych do wykorzystania na 

cele Sołectwa  oraz tytuł Mistrza Frekwencji.   

9. Wykorzystanie nagród 10 tys. zł zostanie uzgodnione przez Rady Sołeckie i Sołtysów. 

10. Wykorzystanie nagrody 100 tys. zł zostanie uzgodnione w drodze  konsultacji 

społecznych: zgłaszania pomysłów przez mieszkańców Sołectwa, które tę nagrodę 

zdobyło oraz głosowania na zakwalifikowane do głosowania projekty. Weryfikację  

i głosowanie przeprowadzi Urząd Gminy Dopiewo. W wyborze projektu do realizacji 

każdemu mieszkańcowi tego Sołectwa będzie przysługiwał jeden głos. 

11. Organizator konkursu ma prawo jego odwołania bez podania przyczyny. 

12. Postanowienia Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Zapraszamy do udziału w konkursie!  

Mieszkańcy Gminy Dopiewo! Powalczcie o frekwencję! 

 


