Plebiscyt Czytelników Express-Miejski.pl 2017 – powiat średzki
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Par. 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia
Plebiscytu pod nazwą „Plebiscyt Czytelników Express-Miejski.pl 2017 – powiat średzki”
Organizatorem Plebiscytu jest AdvanArt Anna Klimczuk-Malczewska, ul. Przejazdowa 14/14,
51-167 Wrocław, NIP: 8871634189 – wydawca tytułu prasowego Express-Miejski.pl zwany
dalej Organizatorem.
Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 2 lutego 2018 do 26 lutego 2018 r.
Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora
dwutygodnika Express-Miejski.pl – powiat średzki w województwie dolnośląskim (zwanego
dalej "Dwutygodnikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.express-miejski.pl
Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników „Express-Miejski.pl” -„Sportowca Roku
2017”, „Drużyny Sportowej Roku 2017”, „Wydarzenia Roku 2017”, „Inwestycji Roku 2017”,
„Sołectwa Roku 2017”, „Samorządowca Roku 2017”, „Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Roku 2017”.
Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana
przez Dwutygodnik Kapituła Plebiscytu w składzie: - Anna Klimczuk-Malczewska – redaktor
naczelna, Robert Herdy – zastępca redaktora naczelnego, Angelika Boczar – dziennikarz,
Angelika Harom – specjalista ds. promocji i reklamy.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki
odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w
formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki
głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie,
których dotyczy Plebiscyt.

Par. 2. Warunki Plebiscytu
1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Uczestnikami mogą być:
1. w kategorii „Sportowiec Roku 2017” - mieszkańcy powiatu średzkiego - sportowcy,
którzy odnieśli znaczący sukces w 2017 roku w wybranej dyscyplinie sportowej. Jeśli
osobą zgłoszoną jest osoba niepełnoletnia zgodę na jej udział w Plebiscycie musi w
formie pisemnej wyrazić prawny opiekun kandydata.
2. W kategorii „Drużyna Roku 2017” - drużyna sportowa działająca w ramach
zarejestrowanego na terenie powiatu średzkiego klubu sportowego, i która w 2017
odniosła znaczący sukces sportowy.
3. W kategorii „Wydarzenie Roku 2017” - wydarzenie kulturalne lub sportowe
organizowane przez jednostkę prywatną i/lub publiczną, zorganizowane na terenie
powiatu średzkiego w 2017 roku.
4. W kategorii „Inwestycja Roku 2017” - inwestycja o charakterze budowlanym
realizowana na terenie powiatu średzkiego, której budowa trwa lub zakończyła się w
2017 roku. Inwestorem może być zarówno podmiot prywatny, jak i publiczny.
5. W kategorii „Samorządowiec Roku 2017” - radni gminni lub powiatowi, wójtowie,
burmistrz, starosta pełniący funkcję publiczną na terenie powiatu średzkiego.
6. W kategorii „Sołectwo Roku 2017” - sołectwo położone na terenie powiatu średzkiego,
w którym 2017 roku prowadzono aktywne działania na rzecz integracji lokalnej
społeczności i rozwoju miejscowości wchodzących w skład sołectwa.

7. W kategorii „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017” - jednostka OSP, która
swoją siedzibę ma na terenie powiatu średzkiego (woj. dolnośląskie).
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby,
którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz
członkowie ich najbliższych rodzin.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.
Par. 3. Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenia kandydatur w kategoriach będą przyjmowane w okresie od 2 lutego 2018 do
11 lutego 2018 roku do godziny 23:59 włącznie.
2. Kapituła plebiscytu wyłoni do 10 kandydatów do każdej kategorii spośród wszystkich
zgłoszonych kandydatur.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. W kategorii „Sportowiec Roku 2017” - imię i nazwisko zgłaszanego sportowca,
dyscyplinę, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
2. W kategorii „Drużyna Roku 2017” - nazwę drużyny sportowej, klub sportowy, który
reprezentuje, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
3. W kategorii „Wydarzenie Roku 2017” - nazwę wydarzenia, miejscowość, w której się
odbyło, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
4. W kategorii „Inwestycja Roku 2017” - nazwę inwestycji, miejscowość, w której
inwestycja była realizowana, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie
swojego wyboru.
5. W kategorii „Samorządowiec Roku 2017” - imię i nazwisko zgłaszanego
samorządowca, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego
wyboru.
6. W kategorii „Sołectwo Roku 2017” - nazwę zgłaszanego sołectwa, numer
kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego wyboru.
7. W kategorii „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017” - pełną nazwę
zgłaszanej jednostki, numer kontaktowy osoby zgłaszającej, uzasadnienie swojego
wyboru.
4. Zgłoszenia można dokonać:
1. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail
plebiscyt@express-miejski.pl od dnia 2 lutego 2018 do 11 lutego 2018 roku do
godziny 23:59 włącznie. Tytuł maila: Plebiscyt. W treści emaila należy podać
wymienione w par. 3. pkt. 1.3. elementy.
5. Zgłoszenia nie spełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie.
6. Każdy Czytelnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Plebiscytu.
7. Do 15 lutego 2018 włącznie Kapituła Plebiscytu wybierze spośród zgłoszeń nadesłanych
przez Czytelników do 10 kandydatów do tytułów w siedmiu kategoriach, o których
mowa w par. 1. pkt. 5.
8. W dniu 16 lutego 2018 r. na stronie internetowej www.express-miejski.pl/plebiscyt-dsr2017 oraz na łamach bezpłatnego dwutygodnika„Express-Miejski.pl” (data wydania: 16
lutego 2018 r.) zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w
Plebiscycie.
2. Głosowanie
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS Premium.

2. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany SMS-em w terminie od 16
lutego do 25 lutego 2018 r., do godziny 23.59. SMS-y dostarczone po upływie ww.
terminu nie będą brane pod uwagę.
3. W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany
sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
4. By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać SMS o prawidłowej treści na
numer 72068.
5. W treści SMS należy podać treść zgodną ze wzorem podanym na stronie www.expressmiejski.pl/plebiscyt-dsr-2017. Treści zostaną podane najpóźniej do 16 lutego 2017 roku.
6. SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a wynosi 2,46 zł w tym VAT.
7. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów. Jeden wysłany SMS to jeden głos
na daną kandydaturę.
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w
głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w par. 3. pkt. 2.5. wzoru SMS, głos
nie zostanie uwzględniony.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z
przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z
przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Par. 4. Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1. O ostatecznym zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów prawidłowo
oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
2. Kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w swojej kategorii - oddanych za
pomocą SMS-ów Premium otrzymają tytuły: "Sportowiec Roku 2017", "Drużyna Sportowa
Roku 2017", „Wydarzenie Roku 2017”, „Inwestycja Roku 2017”, „Samorządowiec Roku
2017”, „Sołectwo Roku 2017”, „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2017”.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej
osób/drużyn/wydarzeń/inwestycji/sołectw/samorządowców/jednostek będzie miało
łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie
osoba/drużyna/wydarzenie/inwestycja/sołectwo/samorządowiec/jednostka wskazana
przez komisję plebiscytową lub wyznaczona zostanie dodatkowa tura głosowania.
4. Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
5. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii otrzymają pamiątkowy dyplom.
6. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
7. Organizator na bieżąco będzie informował o rodzaju nagród dodatkowych na łamach
portalu www.express-miejski.pl/plebiscyt-dsr-2017.
8. Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane na portalu www.express-miejski.pl/plebiscyt-dsr2017 w dniu 26 lutego i w Dwutygodniku Express-Miejski.pl w dniu 2 marca 2018 r.
9. Zwieńczeniem Plebiscytu będzie Gala Finałowa zorganizowana 6 marca w Zamku na wodzie
w Wojnowicach, w trakcie której zostaną wręczone nagrody.
10. O dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu
dni od ogłoszenia wyników.
11. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz Sponsorzy nagród.
12. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od
dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych

lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w
wysokości 10% wygranej lub nagrody.
13. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie
ona jego własnością.
14. Fundatorem nagród dla Laureatów Plebiscytu są Sponsorzy.
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Par. 5. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji
uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia,
nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych.
Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym
podmiotom poza firmą Eurokoncept, grupa Dotpay, który zapewnia zaplecze techniczne do
głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMSowym będą przechowywane przez firmę Eurokoncept, grupa Dotpay w celu obsługi
ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych
niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić
do odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydatury, przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej
wydania.
Par. 6. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w
Plebiscycie jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o
zasady określone w niniejszym Regulaminie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
◦ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń,
których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
◦ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od
Organizatora;
◦ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane.
Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane do 7 dni od dnia
opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej,
skierowanej na adres: Express-Miejski.pl, Oddział w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 7/15,
57-200 Ząbkowice Śląskie z dopiskiem "Plebiscyt Roku 2017".
O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone
po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

6. Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora
Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w
szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi
Plebiscytu: Express-Miejski.pl, Oddział w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 7/15, 57-200
Ząbkowice Śląskie.

