REGULAMIN PLEBISCYTU
„Sportowy Plebiscyt Przełomu 2016”
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu (zwanego dalej „PLEBISCYTEM”) jest Wydawca Tygodnika
Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” - Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda - z siedzibą
w Trzebini przy ul. Długiej 53 wpisana do rejestru przedsiębiorców burmistrza Trzebini Nr
2246/1994 (dalej „Organizator”).
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i przyznanie wyróżnień, na zasadach określonych w
Regulaminie, osobom, które do czasu rozpoczęcia Plebiscytu, znacząco wyróżniały się w
jednej z kategorii:
Sportowiec 2016 roku
Trener 2016 roku
Drużyna 2016 roku
Impreza sportowa 2016 roku
Mecenas sportu 2016 roku
3. Plebiscyt jest ogłaszany za pośrednictwem papierowego wydania tygodnika „Przełom” i
strony internetowej przelom.pl. Ogłoszenie zawiera terminarz Plebiscytu, terminy
dokonywania zgłoszeń, tryb wyłaniania Zwycięzców i ogłaszania wyników Plebiscytu.
§2. Uczestnicy i czas trwania Plebiscytu
1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium
RP, mające pełną zdolność do czynności prawnych, niekarane za przestępstwo umyślne, które
zostaną zgłoszone przez osoby lub podmioty, o których mowa w §3 pkt. 1 we właściwym
terminie.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć członkowie Kapituły, członkowie rodzin oraz
pracownicy Organizatora.
3. Regulamin Plebiscytu będzie dostępny w siedzibie Organizatora w Trzebini ul. Długa 53,
w oddziale redakcji „Przełomu” w Chrzanowie ul. 29 Listopada 1/7 oraz na portalu
przelom.pl. Przed wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Plebiscycie, Zgłaszający i
Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Plebiscycie będzie
równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
4. Osoby spełniające warunki udziału w Plebiscycie, które zostaną prawidłowo zgłoszone do
udziału w Plebiscycie zgodnie z Regulaminem zwane są w dalszej części Regulaminu
„Uczestnikami”, a każda osoba z osobna „Uczestnikiem”.
5. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest od 11 stycznia 2017 roku do 15 lutego 2017
roku.
6. Zgłoszenia kandydatur do Plebiscytu przyjmowane będą do dnia 18 stycznia 2017 roku.
7. Powołana przez Organizatora Kapituła działająca w oparciu o §4 niniejszego Regulaminu
wyłoni spośród kandydatów nominowanych w każdej kategorii. Wskazani przez kapitułę
nominowani zostaną zaprezentowani na łamach tygodnika „Przełom” i na www.przelom.pl
25 stycznia 2017 roku wraz z podaniem informacji o rozpoczęciu głosowania SMS.
8. Głosowanie mające na celu wyłonić Zwycięzców „Sportowego Plebiscytu Przełomu 2016”
odbywać się będzie za pomocą SMS-ów według zasad określonych w §5 niniejszego
Regulaminu oraz kuponów drukowanych na łamach tygodnika „Przełom”. Głosowanie za
pomocą SMS potrwa od 25 stycznia 2017 roku do 13 lutego 2017 roku do godz. 12. Jego
przebieg będzie można śledzić na www.przelom.pl do 12 lutego 2017 roku do godziny 9.59
9. Wyniki głosowania zostaną utajnione 12 lutego 2017 roku o godzinie 10.00.

10. Kupony do głosowania należy dostarczyć najpóźniej do 13 lutego 2017 roku do godz. 12
do redakcji w Trzebini, ul. Długa 53 lub do oddziału redakcji w Chrzanowie ul. 29 Listopada
1/3.
11. Ogłoszenie ostatecznych wyników odbędzie się 15 lutego 2017 roku podczas uroczystej
gali.
§3. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie oraz warunki przyjęcia zgłoszeń
1.Uczestnictwo w Plebiscycie wymaga dokonania Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem w
terminie wskazanym w ogłoszeniu o Plebiscycie. Zgłoszenia jednej osoby do udziału w
każdej kategorii Plebiscytu może dokonać: firma, organizacja pozarządowa, instytucja, osoba
prywatna, organizator oraz osoby zaproszone przez organizatora do składania zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w redakcji w Trzebini i Chrzanowie oraz na
przelom.pl za pośrednictwem formularza internetowego na zasadach określonych w
Regulaminie.
2. Zgłoszenie wymaga prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na
portalu przelom.pl, a także w siedzibie Organizatora.
3. O zachowaniu terminu na dokonanie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do
Organizatora.
4. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga spełnienia łącznie
następujących warunków:
a) podania następujących, zgodnych z prawdą, danych zgłaszanej kandydatury:
- imię i nazwisko/nazwa drużyny/nazwa imprezy sportowej/imię i nazwisko lub nazwa
mecenasa sportu
- wskazania, do której z kategorii wymienionych w §1 pkt. 2 zgłaszana jest dana osoba
- napisania krótkiego uzasadnienia dotyczące zgłoszonej kandydatury i podanie sukcesów
b) podania danych osoby zgłaszającej:
- imię i nazwisko
- adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
5. Organizator może nie brać pod uwagę Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego
niezgodnie z Regulaminem.
6. W momencie przesłania do Organizatora kompletnego i zgodnego z Regulaminem
Formularza Zgłoszeniowego, zgłoszona osoba uzyskuje status Uczestnika.
§4. Przebieg Plebiscytu
1. Nad przebiegiem wyłaniania Zwycięzców czuwać będzie Kapituła. W I etapie Kapituła
zgodnie z niniejszym Regulaminu wyłoni spośród Zgłoszonych do Plebiscytu 10
nominowanych w kategorii Sportowiec 2016 roku oraz po 5 nominowanych w kategoriach:
Trener 2016 roku, Drużyna 2016 roku, Impreza sportowa 2016 roku oraz Mecenas sportu
2016 roku.
W etapie II odbędzie się głosowanie SMS-owe oraz za pomocą kuponów drukowanych w
gazecie. Po zakończeniu obu głosowań Kapituła zsumuje głosy SMS z głosami z kuponów
papierowych (1 głos SMS – 1 punkt, 1 kupon papierowy – 2 punkty) i wskaże Zwycięzcę w
każdej z kategorii.
2. O zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Plebiscycie w określonej kategorii decyduje
wybór dokonany przez osobę/y lub podmiot zgłaszający Uczestnika. Kapituła może jednak
zdecydować o przyporządkowaniu Uczestnika do udziału w innej kategorii Plebiscytu niż
wskazano w Formularzu.
§5. Zasady oddawania głosów za pomocą SMS

1. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów oraz dostarczyć dowolną liczbę kuponów
konkursowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z
przyczyn niezależnych od niego oraz za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy
SMS-owe nie spełniające wymogów podanych na łamach tygodnika „Przełom” oraz na
www.przelom.pl, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone,
nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu
uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji
umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
4. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w
wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z
działaniem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, informatycznych, kurierskich i Poczty
Polskiej.
6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające
realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi
dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
7. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się
postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
8. Obsługę techniczną niezbędną do korzystania serwisu SMS zapewnia spółka BILLD
PRESSE POLSKA sp. z. o. o. z siedzibą w Łodzi ul Żwirki.
§6. Dane osobowe Uczestników i Zgłaszających
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Plebiscytu.
3. Uczestnik i Zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora o zmianach
danych.
4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika i Zgłaszającego
lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla
przeprowadzenia Plebiscytu uniemożliwia jego uczestnictwo.
§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia
Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscycie,
jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych
zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
3. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscytu prawa, zasad współżycia
społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z
postanowień Regulaminu, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu
Uczestnika z Plebiscytu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy. W takim przypadku
Kapituła może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych
w Regulaminie.
4. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie przez Organizatora informacji
przekazanych przez Uczestnika, w tym zawartych w Formularzu nie naruszy prawa, dobrych
obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe oświadczenie.

5. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, wykonań,
imienia i nazwiska Uczestnika w celu informacji i/lub promocji Plebiscytu oraz działalności
Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych
celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi
Uczestników.
6. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Firmy Wydawniczej
„Przełom” Alicja Molenda w Trzebini przy ul. Długiej 53, oddziale redakcji „Przełomu” w
Chrzanowie przy ul. 29 Listopada 1/7 oraz na www.przelom.pl
7. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Plebiscytu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8. Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda zastrzega sobie prawo do zmiany zasad
Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

