Regulamin punktacji w wyborach Mister
Leatherman Poland 2022
1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania punktów w wyborach Mister Leatherman
Poland 2022, zwanych dalej Wyborami, organizowanymi w dniach 20-22 maja 2022 w
Warszawie
2. Wynik wyborów określony jest w punktach, pochodzący z 3 składowych, uzyskanych w
wyniku głosowania online, publiczności w dniu finału oraz Jury.
3. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przez organizatorów najpóźniej 19
maja 2022
4. Jury ocenia kandydatów w trzech (3) kategoriach:
a. prezencja – jak kandydat prezentuje się w skórach
b. elokwencja – jak kandydat udziela odpowiedzi na pytania Jury oraz na scenie
c. kreatywność – pomysł i realizacja prezentacja prezentacji scenicznej
5. Każdy członek Jury ustala własny ranking kandydatów w każdej z kategorii wymienionych w
pkt 4 niniejszego regulaminu.
6. W każde kategorii ustalany jest uśredniony ranking kandydatów uzyskany od wszystkich
członków Jury, na którego podstawie zostaną przyznane punkty za każdą z kategorii
7. Głosowanie online rozpoczyna się 7 maja 2022 o godzinie 0:01 i trwa do 19 maja 2022 do
godziny 23:59.
8. Głosowanie online odbywa się z pośrednictwem strony www pod adresem:
https://plug.org.pl/ zakładka „Wybory”.
9. W głosowaniu online należy podać numer telefonu, w celu identyfikacji i wzięcia udziału w
losowaniu upominków. Jeden numer telefonu może oddać tylko jeden głos.
10. Po zamknięciu głosowania system komputerowy, wylosuje minimum 3 numery i poinformuje
za pośrednictwem wiadomości tekstowej o wylosowaniu upominków, które będzie można
odebrać osobiście jedynie w trakcie wyborów tj. w dniach 20-22 maja 2022. Podstawą
odbioru nagrody jest kod podany w wiadomości inforumującej o wygranej. Niezgłoszenie się
po odbiór wylosowanej nagrody w wyznaczonym jest równoznaczne z odmową jej przyjęcia.
11. Wyniki głosowania online ustalają ranking kandydatów na podstawie, którego zostanie
przyznany kolejny zestaw punktów.
12. Głosowanie publiczności odbędzie się po zakończeniu wszystkich prezentacji kandydatów w
dniu 21 maja 2022. Prowadzący poinformują o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania.
13. Publiczność będzie głosować poprzez wrzucenie otrzymanego żetonu, do zapieczętowanej
puszki oznaczonej numerem startowym kandydata, na którego uczestnik głosowania, chce
dać swój głos.
14. Liczenie głosów odbędzie się przy udziale wybranej osoby spośród publiczności,
przedstawiciela Jury i przedstawiciela organizatora.
15. W wyniku uzyskanych głosów zostanie ustalony ranking kandydatów, na podstawie którego
zostaną przyznane punkty.
16. Każdy z 5 rankingów kandydatów, posłuży do przyznania punktów zgodnie ze wzorem:
𝑛 + 1, 𝑖 = 0
𝑝(𝑎! ) = '𝑛 − 𝑖, 𝑖 ∈ 〈1, 𝑛 − 1〉, 𝑖 < 5
0, 𝑖 ≥ 5
𝑝 − liczba punktów , 𝑎! − kandydat, 𝑖 − pozycja w rankingu, 𝑛 − liczba kandydatów

17. Wyniki punktowe zostaną zaprezentowane, cząstkowo przez prowadzących wydarzenie
według kolejności: punkty z głosowania jury w każdej z ocenianych kategorii, od najmniejszej
liczby punktów do największej, następnie zostaną podane wyniki głosowania online od
najmniejszej liczby punktów do największej, na końcu zostaną podane wyniki punktowe
publiczności, w kolejności ustalonej na podstawie aktualnej sumy punktów zgromadzonych
przez kandydatów, od kandydata który uzyskał najmniejszą liczbę punktów dotychczas do
tego, który uzyskał najwięcej
18. Kandydat, który otrzymał największą liczbę punktów zostaje ogłoszony zwycięzcą i otrzymuje
tytuł Mister Leatherman Poland 2022, kandydat na drugim miejscu otrzymuje tytuł 1 Vice
Mister Leatheman Poland 2022.
19. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma identyczną sumę punktów, o
zwycięstwie zdecyduje ilość maksymalnych not punktowych, kandydat która otrzymał więcej
maksymalnych not zostaje zwycięzcą. Jeżeli nadal występuje remis, porównywane zostają
kolejne progi punktów, aż do rozstrzygnięcia lub wyczerpania. Jeżeli nie uda się w ten sposób
rozstrzygnąć pierwszeństwo wygranej przysługuje kandydatowi o wcześniejszym numerze
startowym.

