
Regulamin Głosowania w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera

w Mieście i  Gminie Mikołajki

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania w Plebiscycie
na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera w Gminie Mikołajki (zwanym dalej "Plebiscytem") za
pomocą SMS-ów.

2. Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, tel. 087 42 19
050, fax 087 42 19 099, mikolajki@mikolajki.pl (zwana dalej "Organizatorem").

3. Obsługę techniczną Plebiscytu zapewnia Atom Tomasz Liebich z siedzibą w Preczowie przy ulicy
Szkolnej 5b, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej miasta Bytomia pod numerem
29935, NIP 627-108-44-43, REGON 277535077, zwana dalej: Atom.

4. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania jak również czas trwania Plebiscytu dostępne są na
łamach strony internetowej www.mikolajki.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

5. Osoba biorąca udział w głosowaniu w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") akceptuje wszystkie
postanowienia Regulaminu.

§ 2. Definicje

2. Organizator – Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach.

3. Regulamin – niniejszy regulamin głosowania w Plebiscycie.

4. Plebiscyt – niniejszy Plebiscyt.

5. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu.

6. Atom – podmiot świadczący obsługę techniczną głosowania w Plebiscycie.

7. Zgłoszenie – oddanie głosu w Plebiscycie przez Uczestnika, poprzez spełnienie warunków
podanych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, niepełnoletnie za zgodą
rodzica lub opiekuna prawnego, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające
obywatelstwo polskie i spełniające warunki niniejszego Regulaminu.
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2. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy Atom oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona w Atom na podstawie
umowy o pracę jak i osoba współpracująca z Atom w okresie trwania Plebiscytu na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Za członka najbliższej rodziny pracownika Atom uważa się jego małżonka, dzieci,
rodziców i rodzeństwo.

3. Aby oddać głos w jednej z trzech kategorii w której jest przeprowadzany Plebiscyt należy wysłać

SMSa na numer 71480 o treści:

a) w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Gminy Mikołajki w kat. do 18 lat: „TYP.SPJ.xx”

b) w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec w kat. powyżej18 lat: „TYP.SP.xx”

c) w kategorii Najpopularniejszy Trener: „TYP.TR.xx”

gdzie XX to numer kandydata w danej kategorii z listy dostępnej na www.mikolajki.pl,
www.mikolajki24.com;

Przykładowa treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: TYP.SPJ.01

4. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS określonej w ust. 2.3.a, b ic to 1 zł netto, czyli 1,23 brutto.

5. Uczestnik z jednego numeru telefonicznego może wysłać maksymalnie 3 głosy w danej kategorii
Plebiscytu.

6. Wiadomość SMS niezgodna z formatem określonym w § 2. Pkt. 3 a, b i c lub wysłana poza czasem
trwania Głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników Plebiscytu. Przesłanie
wiadomości SMS niezgodnej ze wskazanym formatem nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu
pobranej za jego wysłanie opłaty.

7. W Głosowaniu będą uwzględniane wyłącznie wiadomości SMS skutecznie dostarczone do systemu
Atom.

8. Atom nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości SMS do jego aplikacji z przyczyn od niego
niezależnych.

§4 Czas trwania Głosowania

Czas trwania Głosowania obejmuje okres od 20.12.2013 godz. 00:00 do 20.02.2014 godz. 23:59.

§ 5. Ogłoszenia wyników

1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 01.03.2014 r. Weryfikacji spełnienia przez Uczestników
wymogów Regulaminu dokonywana jest przez Organizatora. Ogłoszenie o wyborze zwycięzców,
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spośród Uczestników głosowania w Plebiscycie, nastąpi poprzez ogłoszenie imienia i nazwiska
zwycięzcy, na stronie internetowej www.mikolajki.pl.. Wyniki będą ogłoszone do dnia 04.03.2014.r.

§ 6. Reklamacje

1.Reklamacje, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni
od dnia publikacji zakończenia Plebiscytu. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem
poleconym na adres Organizatora.

2.Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany
wyżej adres.

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw
reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4.Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu 14 dni od dnia przesłania przez reklamującego Uczestnika
zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Za dzień przesłania uważa
się datę wysłania przez reklamującego Uczestnika listu poleconego zawierającego zgłoszenie
reklamacyjne.

5.O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym,
wysłanym na adres Reklamującego.

6.Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być
rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania
sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony regulamin
wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Organizatora, podanej w ust. 2
niniejszego paragrafu.

2.Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, dostępnej na stronie:
www.mikolajki.pl

3.Zgłoszenie udziału w głosowaniu w ramach Plebiscytu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora oraz Atom zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

4.Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i Atom w
celu: (i) realizacji Plebiscytu, (ii) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu, (iii) zebrania opinii od
Uczestników o przeprowadzonym Plebiscycie, (iv) wysyłania informacji związanych z Plebiscytem (v)
celów marketingowych związanych z promocją Plebiscytu.


