
Jak głosować, czyli regulamin plebiscytu 

Postanowienia ogólne. 

Plebiscyt „Sportowiec i Trener Roku 2014 w powiecie garwolińskim" (zwany dalej "Plebiscytem") 

jest organizowany przez tygodnik Twój Głos-gazeta powiatu garwolińskiego z siedzibą w 

Garwolinie przy ul. Kościuszki 22B (zwaną dalej "Siedzibą") Centrum Sportu i Kultury w 

Garwolinie z siedzibą przy ul. Nadwodnej 1 08-400 Garwolin i Portal WirtualnyGarwolin.pl 

(Wydawca: DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki) z siedzibą przy ul. Stawki 3 08-400 

Garwolin (zwanych dalej „Organizatorami”), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem 

pracowników instytucji Organizatorów, pracowników i współpracowników Bild Presse Polska, a 

także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych 

rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej 

"Uczestnikami". 

 

Czas trwania Plebiscytu.  

Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest w okresie od 17 grudnia 2014 roku od godziny 08.00 

do 6 lutego 2015 roku do godziny 12.00 "Okres" (dalej "Czas Trwania Plebiscytu"). 

 

Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu.  

Uczestnik oddaje głos w Plebiscycie poprzez wysłanie pod numer podany w gazecie/portalu 

wiadomości SMS (dalej "SMS"), w treści której wpisze podane w gazecie/portalu słowo kluczowe i 

opcję przewidzianą dla swojego kandydata. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma 

znaczenia. 

Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w gazecie/portalu, a jego wielkość jest 

niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie 

z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w 

Plebiscycie.  

Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas 

odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara gazety/portalu. 

Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa 

uczestnictwa w Plebiscycie. 

Głosowanie odbywa się też na specjalnych kuponach, które będą drukowane w tygodniku "Twój 

Głos". Na kuponach znajdują się miejsca na wpisanie nazwiska sportowca/trenera wybranego z listy 

kandydatów oraz miejsca na nazwisko i telefon kontaktowy głosującego. 

Pierwszy kupon w gazecie zostanie wydrukowany w numerze tygodnika "Twój Głos" z 17 grudnia 

2014, a ostatni w numerze tygodnika "Twój Głos" z 4 lutego 2015. 

Wypełnione kupony konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przynosić 

osobiście do siedziby redakcji Twojego Głosu-gazety powiatu garwolińskiego, mieszczącej się przy 

ulicy Kościuszki 22b (I piętro) w Garwolinie. 

Przyjmowanie wypełnionych kuponów kończy się 6 lutego 2015 roku o godzinie 12:00 (kupony, 

które zostaną złożone po tym terminie, nie będą uwzględniane przy obliczaniu wyników 

Plebiscytu). 

Głosowanie odbywa się również za pomocą podstrony plebiscytu na portalu internetowym 

www.wirtualnygarwolin.pl (www.wirtualnygarwolin.pl/plebiscyt), na zasadach określonych na ww. 

http://www.wirtualnygarwolin.pl/


podstronie. Czas na oddawanie głosów jest tożsamy z czasem trwania plebiscytu.  

Głosy są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system sondy internetowej, który określa 

czas przyjęcia głosu, mierzony według zegara gazety/portalu. 

Dane zarejestrowane przez automatyczny system sondy internetowej są rozstrzygające dla ustalenia 

prawa uczestnictwa w Plebiscycie. 

Z jednego adresu IP można oddać maksymalnie jeden głos.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji liczby oddanych głosów, w przypadku gdy 

nastąpi próba seryjnego głosowania. 

Warunki ważności kuponu. 

Kupon jest ważny, jeżeli: 

-został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety; 

-dotyczy aktualnego plebiscytu; 

-wypełnione są w nim wszystkie rubryki; 

-trafi do redakcji "Twojego Głosu" do godziny 12:00 6 lutego 2014 roku. 

 

Zwycięzca w kategorii "sportowiec". 

Sportowcem powiatu garwolińskiego 2014 zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę 

zsumowanych głosów SMS, głosów na portalu wirtualnygarwolin.pl i głosów oddanych na 

kuponach do głosowania na sportowca, liczoną według wzoru: 

2xSMS + 2xTG + 1xWG 

gdzie SMS – oznacza liczbę głosów SMS oddanych na zawodnika, TG - oznacza liczbę głosów 

oddanych na kuponach do głosowania na sportowca, WG - oznacza liczbę głosów oddanych na 

zawodnika za pośrednictwem sondy internetowej. 

Po przeliczeniu głosów organizatorzy tworzą ranking w głosowaniu na Sportowca powiatu 

garwolińskiego 2014. 

 

Zwycięzca w kategorii "trener". 

Trenerem powiatu garwolińskiego 2014 zostaje szkoleniowiec, który uzyskał największą liczbę 

zsumowanych głosów SMS, głosów na portalu wirtualnygarwolin.pl i głosów oddanych na 

kuponach do głosowania na trenera, liczoną według wzoru: 

2xSMS + 2xTG + 1xWG 

gdzie SMS – oznacza liczbę głosów SMS oddanych na zawodnika, TG - oznacza liczbę głosów 

oddanych na kuponach do głosowania na sportowca, WG - oznacza liczbę głosów oddanych na 

zawodnika za pośrednictwem sondy internetowej. 

Po przeliczeniu głosów organizatorzy tworzą ranking w głosowaniu na Trenera powiatu 

garwolińskiego 2014. 

 

Nagrody. 

Nagrody dla zwycięzców w kategoriach "sportowiec" i "trener" fundują organizatorzy plebiscytu i 

sponsorzy. 

Nagrody dla biorących udział w głosowaniu Czytelników funduje redakcja tygodnika Twój Głos-



gazeta powiatu garwolińskiego i sponsorzy. 

Nagrodami będą upominki-niespodzianki a także sprzęt sportowy. 

Szczegółowe informacje o możliwych do zdobycia nagrodach podane zostaną w osobnym 

komunikacie w trakcie trwania Plebiscytu. 

Nagrodzeni zostaną 3 sportowcy z pierwszych trzech miejsc rankingu na Sportowca powiatu 

garwolińskiego 2014. 

Nagrodzony zostanie 1 trener z pierwszej pozycji rankingu na Trenera powiatu garwolińskiego 

2014. 

 

Postanowienia końcowe.  

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez głosujących jest Gazeta. Głosujący 

wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gazetę dla celów organizacji 

Plebiscytu. Głosujący może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać 

ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział głosujący, 

jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym 

Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w 

losowaniu nagród. 

Wszelkie reklamacje w związku z Plebiscytem należy zgłaszać do Organizatorów na adres ich 

siedzib na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy 

SMS-owe nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, 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. 

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. 

Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun 

podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść. 

Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników i głosujących w Siedzibach Organizatorów 

oraz na stronach internetowych www.csik.garwolin.pl, www.wirtualnygarwolin.pl i www.twojglos-

garwolin.pl. 

Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i 

interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w 

trakcie trwania Plebiscytu. 

 

http://www.csik.garwolin.pl/
http://www.wirtualnygarwolin.pl/
http://www.twojglos-garwolin.pl/
http://www.twojglos-garwolin.pl/

