
Regulamin plebiscytu – 
„Najlepsze przedszkole w mieście”

Art. 1. ORGANIZATOR
Plebiscyt  „Najlepsze  przedszkole  w  mieście”  zwany  dalej  Plebiscytem  jest  prowadzony  przez 
„MAZOWIECKIE MEDIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, 
NIP: 7393586293, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 268156; o kapitale zakładowym 100.000 złotych zwaną 
dalej Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
1.  Zgłoszenie  przedszkola  do  udziału  w  Plebiscycie  następuje  poprzez  nadesłanie  drogą 
elektroniczną jej nazwy na adres redakcja@kurierostrolecki.pl 
2. W Plebiscycie udział wezmą przedszkola, których dyrektorzy wyrażą zgodę na udział w 
Plebiscycie.
3. Dla ułatwienia głosowania przedszkolom zostaną przydzielone numery. Organizator skontaktuje 
się  z  każdym z  prawidłowo zgłoszonych przedszkoli  w celu  zrobienia  zdjęcia  lokalu,  które  w 
trakcie  trwania  plebiscytu  będzie  zamieszczane  na  stronie  internetowej  Organizatora  – 
www.kurierostrolecki.pl, a także w miarę możliwości na łamach gazety „Kurier Ostrołęcki”.
4. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na lokal do tytułu mogą wziąć osoby które:
a. oddadzą głos w Plebiscycie;
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
c. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 11 września 2013 roku do 27 października 2013 roku do 
godz. 23.59 i będzie przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy etap – czyli zgłaszanie restauracji do 
plebiscytu potrwa od 11 września 2013 roku do 29 września 2013 roku, drugi etap, czyli głosowanie 
trwać będzie od 2 października 2013 roku do 27 października 2013 roku do godz. 23.59.

Art. 4 ZASADY GŁOSOWANIA
1. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
2. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
3. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 7148 w treści należy 
wpisać  KO(kropka)PRZEDSZKOLE(kropka)numer  przypisany  lokalowi.  Przykład:  żeby 
zagłosować na przedszkole nr X trzeba wysłać SMS-a o treści „KO.PRZEDSZKOLE.X” na numer 
7148. Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcą  Plebiscytu  zostanie  przedszkole,  które  otrzyma  najwięcej  głosów  (decyduje  suma 
głosów oddanych poprzez SMS-y).  Zwycięzca otrzyma tytuł  „Najlepsze przedszkole w mieście 
2013 roku” wraz z pamiątkowym dyplomem i prezentacją przedszkola w jednym z wydań „Kuriera 
Ostrołęckiego”. Powierzchnię prezentacji ustala Organizator, powierzchnia nie będzie mniejsza niż 
pół  strony  w  gazecie.  Laureatowi  nie  przysługuje  prawo  do  wyboru  nagrody  i  zastrzeżenia 
szczególnych  właściwości  nagrody.  Laureatowi  nie  przysługuje  roszczenie  o  równowartość 
pieniężną uzyskanej nagrody.

Art. 6 DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora konkursu do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy 
realizacji konkursu w celu:



a) realizacji konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców konkursu,
c) doręczenia nagród,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. 
5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem 
odbioru nagrody. 

Art. 7 REKLAMACJE
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres 
Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o 
terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora.
4. Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do 
czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu 
i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 8 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których 
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o 
charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 
Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody z tym 
spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i 
zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 
Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Kurier 
Ostrołęcki oraz prawo powszechnie obowiązujące.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod 
adresem kurierostrolecki.pl


