REGULAMIN plebiscytu
Dobroczyńca Roku 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Plebiscyt będzie prowadzony pod nazwą Dobroczyńca Roku 2020.
2. Podmiotem urządzającym Plebiscyt jest Grupa Wydawnicza SŁOWO sp. z o.o.,

wydawca tygodnika Super Tydzień Chełmski z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 17/19 lok. 133, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000157300, kapitał zakładowy 645 000 zł wpłacony w całości,
numer identyfikacji podatkowej NIP 537-000-07-33 (dalej jako „GWS”), zwanym
„Organizatorem”.
3. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Plebiscyt trwa od 15 stycznia do 27 marca 2021 r.
5. Plebiscyt nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze
zm.).
DANE OSOBOWE
6. Uczestnicy Plebiscytu poprzez zgłoszenie udziału lub oddanie głosu w Plebiscycie

automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych
osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu
przez Organizatora, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca
zamieszkania oraz wizerunku na liście zwycięzców. Zgłoszenie Uczestnika
Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Wydawniczą
Słowo Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w postaci
imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu zamieszkania,
wizerunku oraz dodatkowo danych przekazanych, w terminie późniejszym, w
związku z przyznaniem nagrody, do celów związanych z obsługą Plebiscytu i
wręczeniem nagród.”
7. Dodatkowo Uczestnik, który otrzymał nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie

jego danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska i miejscowości w
materiałach promocyjnych GWS oraz na stronie internetowej GWS.
8. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest GWS, który przetwarza

dane dla celów, o których mowa powyżej.
9. Dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych,

przetwarzane będą zgodnie z tą ustawa i innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
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10. Udział w Plebiscycie, a więc i podanie danych osobowych przez Uczestnika jest

dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie
uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne
do przeprowadzenia plebiscytu i jego rozstrzygnięcia.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

oraz ich poprawiania.
12. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na

przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 6 oraz 7 Uczestnik może
cofnąć poprzez wysłanie maila na adres redakacja@supertydzien.pl z podaniem
danych pozwalających zidentyfikować tę osobę.

UCZESTNICY PLEBISCYTU
13. Uczestnikami Plebiscytu są osoby lub grupy osób zgłoszone do plebiscytu.
14. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna/czytelnik Super Tygodnia,
przedstawiciel stowarzyszenia, firmy, instytucji publicznej, klubu itp. poprzez
wysłanie do redakcji wiadomości email na adres; redakcja@supertydzien.pl,
podając imię i nazwisko, funkcję kandydata/miejsce pracy.
15. Uczestnikami są osoby, które oddadzą głosy na wybranych kandydatów, wyślą
SMS i dostarczą do redakcji wypełniony kupon z gazety zawierający numer/imię i
nazwisko wybranego kandydata.
16. Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie

ich rodzin.
17. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 16 rozumie się: wstępnych,

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.,
18. Wzięcie udziału w Plebiscycie jest równoznaczne:

a)
b)
c)
d)

oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu;
z akceptacją Regulaminu,
ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie,
z potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do
wzięcia udziału w Plebiscycie.

KOMISJA KONKURSOWA
19. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu Organizator

powoła 3-osobową Komisję, w jej skład wejdą osoby wytypowane przez
Organizatora.
PRZEBIEG KONKURSU
20. Plebiscyt organizowany jest na łamach Super Tygodnia. Sylwetki zgłoszonych

kandydatów i aktualna punktacja/liczba oddanych na nich głosów publikowane
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są w gazecie i na stronie internetowej www.supertydzien.pl.
21. Redakcja kontaktuje się ze wszystkimi zgłoszonymi kandydatami i jeśli wyrażą
zgodę na udział w plebiscycie, umieszcza w gazecie opis ich działalności
dobroczynnej w 2020 roku oraz zdjęcie, które osobiście udostępnią do
publikacji.
22. Czytelnicy Super Tygodnia mogą głosować na swoich faworytów, wysyłając
kupony z gazety do redakcji lub SMS-y z numerem wybranego kandydata.
23. Głosowanie rozpocznie się 1 lutego a zakończy 20 marca 2021 roku.
24. Co tydzień reakcja zaprezentuje liderów rankingu.
25. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje liczba głosów przeliczonych na punkty
według zasady ustalonej przez Organizatora: 1 SMS – 1 pkt. , 1 kupon z gazety –
5 pkt.
26. Każdy głosujący może dostarczyć do redakcji dowolną liczbę kuponów lub wysłać
dowolną liczbę SMS-ów.
27. Laureaci zostaną wybrani w kategoriach: indywidualnej i zespołowej w każdym
w trzech powiatów, czyli w chełmskim, krasnostawskim i włodawskich.
28. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się 27 marca 2021 r.
29. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w numerze Super Tygodniu

Chełmskim po zakończeniu Plebiscytu. Ponadto laureaci nagród zostaną
zaproszeni telefonicznie po ich odbiór. Odbiór nagród nie może nastąpić później
niż w ciągu miesiąca od chwili podania do publicznej wiadomości danych
osobowych laureatów.
30. Zgłoszenie nieprawidłowe, tzn. niespełniające warunków określonych w

regulaminie nie będą brały udziału w Plebiscycie.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie operatorów

pocztowych, za pomocą których Uczestnicy Plebiscytu będą nadsyłali
odpowiedzi.
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do

niego z przyczyn od niego niezależnych,
33. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza prawa Uczestnika

do złożenia reklamacji.

NAGRODY I ICH ODBIÓR
34. W każdym powiecie (chełmski, krasnostawski, włodawski) przyznanie zostaną
nagrody w formie statuetek ufundowanych przez Organizatora w kategoriach
indywidulanej ( do 5 statuetek) i zbiorowej (do 5 statuetek)
35. Laureaci 1 miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości do 500 zł.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przyznanie i wręczenie nagród jest
Fundator.
36. Uczestnik Plebiscytu nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.
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37. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej

równowartości pieniężnej.
38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne

przyznanej nagrody.
39. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Super Tygodnia Chełmskiego do

dnia uwzględnionego w treści artykułu lub na stronie internetowej GWS.
Zwycięzca Plebiscytu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od
wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 2000 zł (W myśl art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),nie później niż w dniu wydania

nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za
pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu
skarbowego jest Fundator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie,
przejdzie ona na własność Fundatora.
40. Zwycięzcy Plebiscytu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na
osoby trzecie.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w
Plebiscycie.
42. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za zagadnienia dotyczące ufundowania

i wręczenia nagrody ponosi Fundator. Fundator jest również odpowiedzialny za
wszelkiego rodzaju podatki i inne należności publiczno-prawne, które są należne
w związku z przyznaniem nagrody. W tym też zakresie Fundator zobowiązuje się
zwolnić ewentualnie GWS ze wszelkiej odpowiedzialności.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
43. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie przez Uczestników w okresie od dnia

rozpoczęcia Plebiscytu najpóźniej do siedmiu dni od daty publikacji listy
laureatów. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane
niezależnie od daty stempla pocztowego.
44. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem
poleconym na adres Redakcji Super Tygodnia Chełmskiego 22-100 Chełm, ul.
Lubelska 31.
45. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu siedmiu dni od dnia ich wpływu.
46. Decyzje Organizatora i Komisji Konkursowej są ostateczne i nie mogą być

zaskarżane w odrębnym trybie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
47. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Plebiscytu do wglądu w
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siedzibie Redakcji Super Tygodnia Chełmskiego.
48. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Plebiscytu, a co za tym idzie
także treści Regulaminu.
49. Uczestnik Plebiscytu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i
akceptuje jego treść.
50. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
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