Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.344.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 29.12.2017 r.
REGULAMIN
PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA
I NAJPOPULARNIEJSZEGO TRENERA
MIASTA ZŁOTORYJA 2017 ROKU
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§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Najpopularniejszego Trenera Miasta
Złotoryja 2017 roku (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Urząd Miejski w Złotoryi z
siedzibą w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1, zwany dalej „Organizatorem”.
Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia
plebiscytu pod nazwą „Najpopularniejszy Sportowiec i Najpopularniejszy Trener Miasta
Złotoryja 2017 r.”
Celem Plebiscytu jest wyłonienie Najpopularniejszego Sportowca i Najpopularniejszego
Trenera Miasta Złotoryja w 2017 roku.
W drodze głosowania internauci wybiorą zwycięzców w kategoriach:
- Najpopularniejszy Sportowiec Miasta Złotoryja 2017 roku,
- Najpopularniejszy Trener Miasta Złotoryja 2017 roku,
Pracownicy Organizatora jak również instytucje i osoby z nim współpracujące w zakresie
organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach
związanych z Plebiscytem.
Niniejszy Regulamin jest publikowany w zakładce pn. „Sportowiec i Trener Miasta Złotoryja”
na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki
odzwierciedlają wyłącznie liczbę oddanych głosów przez Głosujących poprzez stronę
internetową www.zlotoryja.pl. Wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego
zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
Plebiscyt będzie prowadzony na stronie internetowej www.zlotoryja.pl (nazywanego dalej
„Serwisem”)

§ 2.
Warunki udziału w Plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy i trenerzy zamieszkali, zameldowani lub
trenujący na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja lub w złotoryjskiej organizacji, zgłoszeni do
udziału w Plebiscycie.

§ 3.
Zasady przeprowadzenia Plebiscytu
I.
Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie odbywał się w dniach od 1 lutego 2018 r. od godz. 12:00 do 12 lutego
2018 r. do godz. 12:00
Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 stycznia 2018 r. do dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) nazwę klubu sportowego do którego przynależy kandydat (jeżeli jest członkiem klubu),
c) należy dołączyć zdjęcie kandydata,
d) wskazanie kategorii Plebiscytu,
e) numer telefonu zgłoszonego kandydata,
f) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (do wiadomości
organizatora),
g) największe osiągnięcia w 2017 roku.
Zgłoszenia można dokonać :
droga elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail wss@zlotoryja.pl bądź wysyłając
na adres Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych zgłoszeń pod kątem ich
zgodności z Regulaminem. Negatywna weryfikacja oznacza, że kandydatura nie została
dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia
kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia
zweryfikowanego
negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach
negatywnej weryfikacji i może dokonać ponownego zgłoszenie lub zgłosić do organizatora
reklamację na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
4.
W dniu 1 lutego 2018 r. zostanie opublikowana na stronie internetowej w Serwisie
lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II.
Głosowanie internautów –
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą strony internetowej www.zlotoryja.pl
2. Aby oddać głos na kandydata należy zarejestrować się w serwisie zlotoryja.pl. Każdy
zarejestrowany użytkownik może oddać tylko jeden głos w danej kategorii.
3. W obliczaniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłynęły do systemu
Organizatora do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 12:00.
§ 4.
Ogłoszenie wyników
Organizator po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu
21 lutego 2018 roku podczas uroczystego spotkania pn. „Sportowcy 2017 roku” organizowanego
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Następnie wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.zlotoryja.pl.
§ 5.
Nagrody w Plebiscycie
Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe statuetki.

§ 6.
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Urząd
Miejski w Złotoryi z siedziba w Złotoryi (59-500), pl. Orląt Lwowskich 1 z dopiskiem
REKLAMACJA lub na adres mailowy wss@zlotoryja.pl w tytule REKLAMACJA.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko, adres do
korespondencji, numer telefonu i adres e-mail) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające zostaną powiadomione pisemnie
niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Plebiscytu, przerwania lub
odwołania plebiscytu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie
internetowej www.zlotoryja.pl.
2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Plebiscytu można
uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, tel. /76/ 8779 155-157

