
REGULAMIN PLEBISCYTU 

„Uczeń z pasją” 

Art. 1 ORGANIZATOR 

Organizatorami konkursu są „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 oraz Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. ul. 

Wyszyńskiego 6 lok. 44 18-400 Łomża, NIP 7182102631 zwani dalej ORGANIZATOREM. 

Plebiscyt „Uczeń z pasją” zwany dalej PLEBISCYTEM prowadzony jest przez Organizatora na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie zwanym dalej REGULAMINEM. 

Art. 2 UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE 

1. Aby wziąć udział w plebiscycie należy dostarczyć do redakcji osobiście lub pocztą tradycyjną na 

adres „Kurier Ostrołęcki” ul. Gorbatowa 7c/19a, 07-410 Ostrołęka, albo mailem na adres: 

redakcja@kurierostrolecki.pl jedno zdjęcia. Fotografie biorące udział w plebiscycie muszą 

przedstawiać pasję, hobby, zainteresowanie osoby (osoby indywidualne, nie grupy) będącej na 

zdjęciu. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze szkół z terenu 

Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. 

2. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedno zdjęcie. W przypadku dostarczenia więcej 

niż jednego zdjęcia Organizator zastrzega sobie prawo wyboru jednego z nich bez wcześniejszej 

konsultacji ze zgłaszającym. 

3. Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem osób znajdujących się na nim, należy 

podać klasę i szkołę, do której zgłaszający uczęszcza, krótko opisać swoją pasję i podać dane 

umożliwiające kontakt (nr telefonu, adres pocztowy i adres e-mail). 

4. Dostarczenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich 

do prezentowanego zdjęcia oraz o uzyskaniu zgody na publikację od ewentualnych osób trzecich 

znajdujących się na fotografii. Przesłanie zdjęcia oznacza uzyskanie zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego uczestnika plebiscytu na publikację wizerunku dla potrzeb plebiscytu 

5. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku 

osób trzecich, osoba przekazująca zdjęcie ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i cywilną oraz 

zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom osób pokrzywdzonych. 

6. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. 

7. Termin nadsyłania zdjęć mija 31 grudnia 2013 roku. W przypadku zdjęć przesłanych pocztą 

decyduje data stempla pocztowego. 

8. Dostarczone zdjęcia dla ułatwienia głosowania zostaną ponumerowane i w kolejności zgłoszeń 

umieszczone w papierowym wydaniu „Kuriera Ostrołęckiego” oraz serwisie www.kurierostrolecki.pl. 

9. Udział w Plebiscycie, jako głosujący na zdjęcie mogą wziąć osoby, które: 
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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 przebiegał w dwóch etapach: I etap to zgłaszanie zdjęć, który potrwa od 4 grudnia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz etap II – głosowanie, który potrwa od 4 stycznia 2014 roku 

do 19 stycznia 2014 roku do godz. 23.59. 

2. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone: na stronie internetowej www.kurierostrolecki.pl oraz w 

papierowym wydaniu "Kuriera Ostrołęckiego". 

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, koszt SMS-a 1,23 

brutto. W treści SMS-a należy wpisać KO.PASJA.numer przyporządkowany rysunkowi (np. KO.PASJA.X 

w miejscu X należy wpisać nr przyporządkowany zdjęciu) 

Art. 5 NAGRODY 

Laureat miejsca pierwszego (decyduje suma głosów oddanych przez SMS) otrzyma tytuł „Uczeń z 

pasją 2014” wraz z pamiątkową statuetką, reportaż o sobie i swoich zainteresowaniach na łamach 

„Kuriera Ostrołęckiego” (objętość reportażu ustali Organizator, objętość tekstu wraz ze zdjęciami nie 

będzie mniejsza niż pół strony w gazecie) oraz Smartfona (jeśli liczba uczestników plebiscytu będzie 

wynosiła więcej niż 100 osób) lub czytnik e-booków (w przypadku gdy liczba uczniów zgłoszonych do 

plebiscytu będzie poniżej 100). Laureat miejsca drugiego (decyduje suma głosów oddanych przez 

SMS) otrzyma nagrodę rzeczową w postaci „Zegarka – ściągi”. Ponadto laureaci miejsc 1-10 (decyduje 

suma głosów oddanych przez SMS) otrzymają darmowe szkolenie w ostrołęckim oddziale Logos 

Centrum Edukacjyjne przy ul. Kilińskiego 44 – temat szkolenia „Coaching emocji czyli jak uniknąć 

stresu przed maturą?”. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora o miejscu i terminie 

odbioru nagród. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości pieniężnej 

uzyskanych nagród. 

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: 
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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 

uzyskania nagród. 

Art. 7. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres 

Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (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 plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu 

przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po 

tym czasie zostaną zniszczone. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, 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 Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od 

Organizatora; 

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane. 

6. 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 Plebiscytu. 

7. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 

kurierostrolecki.pl 


