
Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2018 roku Powiatu Tucholskiego.

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2018 roku Powiatu Tucholskiego, 
Magraf s.c. Lidia Grzmiel, Sławomir Grzmiel z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dolina 57  85-212 
Bydgoszcz będący wydawcą „Tygodnika Tucholskiego”.
2. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
3. Nad przebiegiem plebiscytu czuwa komisja plebiscytowa.
4. Celem plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszego sportowca, sportowca juniora, trenera, 
drużyny, którzy wykazali się osiągnięciami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 
Wyniki ogłaszane będą w 4 następujących kategoriach:
a) 3 najpopularniejszych sportowców,
b) 3 najpopularniejszych sportowców juniorów,
c) 3 najpopularniejszych trenerów,
d) 3 najpopularniejszych drużyn.

Sportowców i trenerów wybierają czytelnicy w drodze głosowania z zamkniętej listy kandydatów.

5. Dodatkową kategorią jest „Najlepszy sportowiec powiatu tucholskiego 2019 roku”, którego 
wybiera kapituła w składzie: Piotr Paterski, Jarosław Kania (Tygodnik Tucholski) oraz dziennikarz 
sportowy spoza redakcji Tygodnika Tucholskiego, ale pracujący na terenie powiatu tucholskiego.

6. Ogłoszenie wyników we wszystkich kategoriach nastąpi podczas Zabawy Karnawałowej w 
Restauracji Cechowa  w Tucholi 22 lutego 2019 roku, w której wezmą udział przedstawiciele 
redakcji i zwycięzcy plebiscytu wraz z osobami towarzyszącymi. W tym dniu nastąpi  zakończenie 
Plebiscytu i wręczenie nagród.

7. Partnerem strategicznym organizatora jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRAN” Antoni 
Kujawa ul. Bora-Komorowskiego 35 Bydgoszcz – podmiot prowadzący Restaurację Cechowa w 
Tucholi. 

II Głosowanie

1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne i prawne bez względu na obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania i siedzibę.
2. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w 
„Tygodniku Tucholskim” oraz drogą SMS-ową.
3. Kupon zawiera miejsce na wpisanie imienia i nazwiska sportowca, sportowca juniora, trenera, 
nazwy drużyny z listy kandydatów oraz nazwiska, adresu i telefonu kontaktowego głosującego. 
Dane osobowe głosujących nie będą gromadzone, ani przetwarzane w jakikolwiek sposób.
4. Pierwszy kupon zostanie wydrukowany w „Tygodniku Tucholskim” 24 stycznia 2019 roku, a 
ostatni 7 lutego 2019 roku. Termin składania ostatniego, trzeciego kuponu kończy się 12 lutego 
stycznia 2019 roku o godz. 14.00.
5. Kupon jest ważny, jeśli:
a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety,
b) trafił do redakcji zgodnie z terminem zawartym na kuponie,
6. SMS-y wysyłamy pod numer 71051 w treści wpisując kod przypisany sportowcowi, 
sportowcowi juniorowi, trenerowi i drużynie.
7. Jeden SMS upoważnia do głosowania na jedną osobę z danej kategorii. Koszt jednego SMS-a 



wynosi 1 zł netto + VAT.
8. Każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów lub SMS-ów.
9. Głosowanie SMS-owe kończy się 15 lutego o godz. 8.00.

III Zliczanie głosów
1. Przy zliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony – liczone jako dwa punkty 
do klasyfikacji końcowej oraz SMS-y – liczone jako jeden punkt do klasyfikacji końcowej.
2. Zliczanie głosów następuje w dniach 29 stycznia, 5 lutego oraz 12 lutego (kupony) i 15 lutego 
(kupony+SMS-y) Obliczania głosów dokonuje komisja plebiscytowa. Po każdym tygodniowym 
podliczeniu kuponów i SMS-ów komisja sporządza protokół.

IV Ogłaszanie wyników bieżących i ostatecznych
1. Organizator w wybranych, wydaniach Tygodnika Tucholskiego przypadających w okresie 
trwania plebiscytu i raz w tygodniu na portalu internetowym tygodnik.pl będzie publikować bieżące
wyniki w przypadku poszczególnych kandydatów w danych kategoriach. 
2.  W ostatnim tygodniu przed ogłoszeniem ostatecznych wyników podczas Zabawy Karnawałowej 
w Restauracji Cechowa na łamach Tygodnika Tucholskiego oraz na portalu tygodnik.pl nastąpi 
ogłoszenie pierwszych trójek z najwyższą liczbą głosów w każdej kategorii, ale bez ich zdradzania 
– w kolejności alfabetycznej. 
3. Publiczne ogłoszenie ostatecznych wyników plebiscytu nie może nastąpić wcześniej, niż podczas
Zabawy Karnawałowej w Restauracji Cechowa. Do tego czasu pracownicy, współpracownicy 
redakcji, instytucje i osoby z nimi współpracujące przy organizacji plebiscytu zobowiązani są do 
zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji.

V Nagrody
1. Każdy ze sportowców, trenerów, przedstawiciele drużyn, którzy zajęli miejsca od pierwszego do 
trzeciego, otrzymają statuetkę i pamiątkowy dyplom.

2. Przewidziane są nagrody dla najaktywniejszych głosujących: 250 zł dla właściciela numeru 
telefonu, z którego w trakcie trwania plebiscytu nadejdzie największa liczba SMS-ów oraz 250 zł  
dla osoby, która dostarczy jak największą liczbę podpisanych przez siebie kuponów. 

VI Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny w trakcie trwania Plebiscytu w siedzibie organizatora. Udział w Plebiscycie jest 
jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania uzupełnień w regulaminie, zobowiązując się do 
ich niezwłocznego opublikowania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo powszechnie 
obowiązujące.


