
REGULAMIN PLEBISCYTU 

NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA POWIATU LEGIONOWSKIEGO 2014 ROKU 

  

 Postanowienia ogólne  

1. II Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 2014 Roku 

(zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Starostwo Powiatowe w Legionowie 

z siedzibą w Legionowie (05-119), ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 zwane dalej 

„Organizatorem”.  

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania –najlepszego 

sportowca powiatu legionowskiego 2014 roku. 

3. Regulamin oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie 

www.powiat-legionowski.pl. Lista kandydatów będzie emitowana w lokalnej prasie, 

a także dostępna na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl i stronie 

facebook.com/PowiatLegionowski 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwa Komisja Plebiscytowa (zwana 

dalej „Komisją”). 

5. Skład Komisji zostanie ustalony przez Organizatora. 

6. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

7. Plebiscyt składa się z dwóch etapów: 

a. zbieranie kandydatur do tytułu Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 

2014 roku 

b. głosowanie 

Zbieranie kandydatur 

8. Zbieranie kandydatur do tytułu Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego 

2014 roku odbywać się będzie w dniach 12 stycznia – 13 lutego 2015 r.  

9. Kandydata do listy Nominowanych Sportowców można zgłosić za pomocą 

formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w jeden 

z następujących sposobów: 



a. za pomocą poczty elektronicznej, nadsyłając wypełniony formularz na adres 

promocja@powiat-legionowski.pl 

b. za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając wypełniony formularz na adres 

Starostwo Powiatowe w Legionowie, Wydział Promocji i Spraw Społecznych, 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 

c. dostarczając go osobiście do kancelarii siedziby Organizatora lub do Biura 

Paszportowego mieszczącego się w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 

41. 

10. Pełne zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

a. wypełniony formularz 

b. 2-3 fotografie zgłaszanego sportowca 

c. podpisaną przez sportowca zgodę na udział w Plebiscycie oraz akceptację 

Regulaminu. 

11. Za ostateczny kształt listy Nominowanych Sportowców odpowiada Komisja 

Plebiscytowa. Kandydaci, którzy znajdą się na liście Nominowanych Sportowców, 

zobowiązani są do udzielenia wywiadów i nadesłania informacji oraz fotografii 

niezbędnych do stworzenia opisu sylwetki kandydata. 

Głosowanie 

12. Do głosowania uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby 

niepełnoletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, bez względu 

na obywatelstwo i miejsce zamieszkania z wyłączeniem:  

a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez 

Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora 

b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu 

13. Głosowanie rozpocznie się w dniu 23 lutego 2015 r., a zakończy 31 marca 

2015 roku. Nagrody, o których mowa w pkt 28 zostaną wylosowane podczas 

uroczystej gali wręczenia nagród. Wyniki losowania Nagród opublikowane zostaną 

w lokalnej prasie oraz na stronie www.powiat-legionowski.pl  



Sposoby głosowania  

14. W lokalnej prasie oraz na stronie www.powiat-legionowski.pl opublikowana 

zostanie lista nazwisk sportowców (dalej: „Nominowani Sportowcy”), ustalona 

przez Komisję Plebiscytową na podstawie zgłoszeń, które wpłyną do Organizatora. 

15. Głosowanie odbywać się będzie czterema metodami:  

a. poprzez wysłanie kuponu wyciętego z lokalnej prasy, zgodnie z pkt 16 

Regulaminu  

b. poprzez wrzucenie kuponu do jednej z rozstawionych na terenie powiatu 

legionowskiego urn, zgodnie z pkt 17 Regulaminu.  

c. poprzez Internet - serwis społecznościowy facebook.com, zgodnie z pkt 18 

Regulaminu  

d. za pomocą systemu sms, zgodnie z pkt 19 Regulaminu. 

16. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety, które rozpocznie się 

23 lutego 2015 roku i będzie trwać do 31 marca 2015 roku (termin dostarczenia 

kuponów do siedziby Organizatora), przebiegnie według następujących zasad:  

a. głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, 

drukowanych w lokalnej prasie.  

b. każdy kupon zawiera: miejsce na wpisanie imienia i nazwiska sportowca 

wybranego spośród Nominowanych Sportowców, jak i miejsce na wpisanie 

imienia, nazwiska i adresu głosującego, jego wieku i telefonu.  

c. kupon jest ważny, jeśli: zawiera imię i nazwisko oraz adres nadawcy; został 

doręczony drogą mailową, pocztową w przesyłce nie wymagającej pokwitowania 

adresata lub osobiście przez głosującego i dotarł do siedziby Organizatora do dnia 

31 marca  2015 r.  

d. adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następujący: 

Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11,  

05-119 Legionowo. W przypadku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów 

głosujący powinien zgłosić się do Kancelarii siedziby Organizatora lub do Biura 

Paszportowego, znajdującego się w Urzędzie Miasta Legionowo. 

e. każdy z głosujących może przysłać tylko jeden kupon wycięty z gazety, 

umieszczając na nim imię i nazwisko dowolnego Nominowanego Sportowca.  



f. wszystkie ważne głosy oddane za pośrednictwem kuponów wyciętych z gazety 

wezmą udział w losowaniu Nagród.  

17. Głosowanie poprzez wrzucenie kuponu do jednej z rozstawionych na terenie 

powiatu legionowskiego urn, które rozpocznie się 23 lutego i będzie trwać do 

31 marca 2015 roku, przebiegnie według następujących zasad: 

a. urny rozstawione zostaną w urzędach gmin na terenie powiatu legionowskiego.  

b. głosy do urn oddawać można za pomocą kuponów wyciętych z lokalnej prasy  

c. każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos wrzucając wypełniony kupon 

do jednej z urn rozstawionych w powiecie legionowskim 

d. wszystkie ważne głosy oddane za pośrednictwem kuponów wrzuconych do urn 

wezmą udział w losowaniu Nagród. 

18. Głosowanie poprzez Internet, które rozpocznie się 23 lutego 2014 roku 

o godz. 12:30 i będzie trwać do 31 marca 2015 roku do godz. 23:59, przebiegnie 

według następujących zasad:  

a. aby otrzymać możliwość oddania głosu, głosujący musi zostać fanem strony 

Powiat Legionowski w serwisie społecznościowym facebook.com 

(facebook.com/PowiatLegionowski) 

b. głosujący otrzymuje dostęp do aplikacji plebiscytowej z miejscem 

na zaznaczenie nazwiska najlepszego, zdaniem głosującego, sportowca 

c. głosujący wybiera jednego sportowca z listy Nominowanych Sportowców 

d. każdy z głosujących poprzez Internet może oddać swój głos raz w trakcie 

trwania głosowania 

e. wszystkie prawidłowo oddane drogą internetową głosy wezmą udział 

w losowaniu Nagród.  

19. Głosowanie poprzez system sms, które rozpocznie się 23 lutego 2015 roku 

i będzie trwać do 31 marca 2015 roku do godz. 23:59, przebiegnie według 

następujących zasad: 

a. głosowanie odbywa się za pomocą systemu sms, udostępnionego przez 

tygodnik „Mazowieckie To i Owo” 



b. aby zagłosować za pomocą systemu sms należy wysłać sms z nr kandydata 

na specjalny numer. Szczegółowa instrukcja do głosowania znajduje się na stronie 

powiat-legionowski.pl 

c. każdy z głosujących poprzez system sms może oddać swój głos tylko raz 

w trakcie trwania głosowania 

d. wszystkie prawidłowo oddane drogą smsową głosy wezmą udział w losowaniu 

Nagród.  

20. Każdy z głosujących może oddać w plebiscycie w sumie cztery głosy – po 

jednym na każdy ze sposobów głosowania. 

21. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt 15-20 powyżej oznacza przystąpienie 

do Plebiscytu oraz akceptację jego warunków  

22. Po zakończeniu głosowania, spośród wszystkich Uczestników, którzy oddali 

ważne głosy w głosowaniu, Komisja Plebiscytowa wylosuje osobę, która otrzyma 

nagrodę główną wskazaną w pkt 28.  

Obliczanie głosów  

23. Przy obliczaniu głosów w ramach głosowania bierze się pod uwagę wszystkie 

ważne głosy oddane za pomocą kuponów wyciętych z gazety, wszystkie ważne 

głosy wrzucone do urn, wszystkie ważne głosy oddane za pomocą Internetu oraz 

głosy oddane za pomocą systemu sms. 

24. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa lub na jej zlecenie osoby 

prawne albo fizyczne.  

25. Jeden kupon wycięty z gazety, dostarczony do siedziby Organizatora, 

wrzucony do urny, a także jednen głos oddany poprzez Internet lub sms dostarcza 

wymienionemu w nim sportowcowi jeden głos.  

Nagroda dla Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w 2014 roku 

26. Sportowiec, który uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu otrzyma tytuł 

Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w 2014 r., pamiątkową statuetkę 

oraz nagrodę pieniężną. 

27. Najlepszy Sportowiec Powiatu Legionowskiego w 2014 r. zobowiązany będzie 

do udziału w imprezach sportowych, zajęciach edukacyjnych i innych 

wydarzeniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, 

po uprzednim ustaleniu terminów wymienionych wydarzeń. Zakres i terminy 



wydarzeń regulować będzie umowa, która zostanie zawarta pomiędzy 

Organizatorem a Najlepszym Sportowcem Powiatu Legionowskiego w 2014 r. 

Nagroda dla Laureata losowania 

28. Wśród wszystkich osób, które oddadzą ważne głosy w głosowaniu zostaną 

rozlosowane nagrody rzeczowe.  

29. O sposobie odebrania nagrody przyznanej zgodnie z pkt 21 Regulaminu 

zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub 

za pośrednictwem portalu facebook.com 

30. Nagrody wylosowane zostaną w podczas uroczystego wręczenia nagród. 

Wyniki opublikowane zostaną w lokalnej prasie oraz na stronie www.powiat-

legionowski.pl 

31. W losowaniu Nagród biorą udział tylko prawidłowo wypełnione kupony wycięte 

z gazety, dostarczone do siedziby Organizatora bądź wrzucone do urn lub 

poprawne zgłoszenia przesłane poprzez Internet lub sms zgodnie z zasadami, 

o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

32. Losowania Nagród dokonuje Komisja Plebiscytowa lub osoby wyznaczone 

przez Komisję Plebiscytową przy jej udziale.  

33. Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), przed 

wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 

10%.  

34. Osobom biorącym udział w głosowaniu nie przysługują roszczenia o wypłatę 

wartości Nagrody w pieniądzu ani roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na 

inną nagrodę.  

35. Jakiekolwiek roszczenia biorących udział w głosowaniu z tytułu nieotrzymania 

Nagrody, która nie została im przyznana są wyłączone.  

36. Nagroda, o której mowa w pkt 28 będzie przekazana Laureatowi 

do 30 czerwca 2015 roku, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.  

37. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody 

i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.  



Postanowienia końcowe  

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.  

39. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które 

wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.  

40. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik głosowania, 

którego wylosowano jako otrzymującego Nagrodę, spełnia warunki określone 

w niniejszym regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu 

Organizator może żądać od głosującego złożenia określonych oświadczeń, podania 

określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza 

podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. 

Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów 

prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje 

natychmiastowe wykluczenie danej osoby z losowania Nagrody i uprawnia 

Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe 

wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do Organizatora. 

41. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają 

do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów 

organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania, jak również 

do publikowania tych danych na łamach lokalnej prasy. Administratorem danych 

osobowych osób biorących udział w głosowaniu jest Organizator. Głosujący mają 

prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może 

być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej 

na adres Organizatora. 

42. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie 

do Organizatora na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby 

w związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. 

Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 

14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej 

rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  



43. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie 

był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności 

w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej 

b. niedoręczenie osobie nagrodzonej Nagrody spowodowane niepodaniem przez 

nią danych adresowych lub błędnym ich podaniem 

c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe  

44. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.  

45. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania 

operatorów sieci telekomunikacyjnych, a w szczególności niewykonanie 

lub nieprawidłowe wykonanie przez uczestników zobowiązań określonych 

w niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.  

46. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia 

Plebiscytu, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji 

Plebiscytowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Żmijewska 


