
 
 

REGULAMIN XIV PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA, 
NAJLEPSZEGO TRENERA I NAJPOPULARNIEJSZEGO 

SPORTOWCA BARLINKA 2016 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. XIV plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2016, najlepszego sportowca 
Barlinka 2016, najlepszego trenera Barlinka 2016 zwany dalej plebiscytem, organizuje 
Barlinecki Ośrodek Kultury oraz NPI Barlinek24.pl. 
 
2. Celem plebiscytu jest: 
‐ wyłonienie drogą publicznego głosowania najpopularniejszego sportowca Barlinka 
w 2016 roku 
‐ wyłonienie najlepszego sportowca 2016 i najlepszego trenera 2016 w Barlinku 
poprzez tajne głosowanie dokonane przez powołaną do tego celu kapitułę z nadesłanych do 
kapituły nominacji według oddzielnego regulaminu. 
 
3. Rozpoczęcie XIV plebiscytu zostanie ogłoszone w kwietniowym wydaniu „Echa Barlinka”, 
NPI „Barlinek24.pl”, stronie internetowej „e‐Barlinek”. 
 
4. Patronat medialny nad XIV plebiscytem obejmuje: „Echo Barlinka”, NPI Barlinek24.pl, 
strona internetowa „e‐barlinek.pl”. 
 
5. Publiczne ogłoszenie wyników XIV plebiscytu nie może nastąpić wcześniej niż podczas 
„Gali Sportu” w dniu 01.04.2017r. 
 
6. Przebiegiem całego XIV plebiscytu kieruje kapituła, powołana przez kierownictwo 
Barlineckiego Ośrodka Kultury. 
 
7. Pracownicy, współpracownicy Barlineckiego Ośrodka Kultury wraz z wybranymi przez 
siebie partnerami w zakresie organizacji XIV plebiscytu zobowiązani są do zachowania 
tajemnicy we wszystkich kwestiach z nim związanych. 
 
8. Nagrody dla: 
‐ najlepszego trenera ‐ zabezpiecza firma: „Auto Bruno” Szczecin 
‐ najpopularniejszego sportowca ‐ zabezpiecza firma: „Auto Bruno” Szczecin 
‐ najlepszego sportowca ‐ zabezpiecza firma: „Auto Bruno” Szczecin 
 

II. GŁOSOWANIE 
 
9. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania i siedzibę, które ukończyły w dniu ogłoszenia plebiscytu 13 lat. 
 
10. Wyłączeniu z głosowania podlegają pracownicy organizatora. 
 



11. Głosowanie na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2016r. odbywa się za pomocą 
SMS‐ów. Aby zagłosować na swojego kandydata, wyślij SMS‐a na numer 71200, w treści 
wpisz słowo: NOMINOWANY. i dalej numer swojego faworyta (np. NOMINOWANY.1). 
 
12. Koszt wysłania jednego SMS‐a wynosi 1,23 zł brutto (1 zł + VAT). Głosujący mogą wysłać 
nieograniczoną liczbę wiadomości SMS. Każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 
71200 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto. 
 
13. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje sportowiec, który uzyska największą liczbę wysłanych 
wiadomości. Głosowanie zakończy się o godz. 24.00 dnia 31 marzec 2017r. 
 
14. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego 
oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
15. Wszelkie reklamacje związane z XIV plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do 
Organizatora, na adres Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 74‐320 Barlinek, wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby 
w związku z XIV plebiscytem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. 
Reklamacje związane z XIV plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni 
od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji Plebiscytowej rozstrzygająca reklamację jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia XIV plebiscytu. 
 
17. Barlinecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie i 
zobowiązany jest do ich opublikowania. 
 
18. Organizator Barlinecki Ośrodek Kultury oraz NPI Barlinek24.pl oznajmia, iż baza danych  
tworzona na potrzeby przeprowadzenia plebiscytu przetwarzana będzie wyłącznie w celu 
wyłonienia zwycięzcy określonego w pkt 13. Po zakończeniu plebiscytu baza nie będzie 
wykorzystywana przez organizatora. 
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