Regulamin plebiscytu „Sportowiec Powiatu Garwolińskiego
2017”
1. Plebiscyt „Sportowiec Powiatu Garwolińskiego 2017” jest organizowany przez Centrum
Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie, ul. Żwirki i Wigury 16 oraz portal
WirtualnyGarwolin.pl, którego wydawcą jest DK Media s.c. Justyna Dybcio, Łukasz
Korycki z siedzibą Garwolinie, ul. Stawki 3, zwanych dalej Organizatorem.
2. Celem plebiscytu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszego sportowca powiatu
garwolińskiego roku 2017.
3. Nad prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwa kapituła w składzie:
I. Jarosław Kargol – dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, przewodniczący
kapituły
II. Łukasz Korycki – redaktor portalu WirtualnyGarwolin.pl
III. Marek Jonczak – Przewodniczący Rady Miasta Garwolina
IV. Marcin Kobus – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
4. Plebiscyt trwa od 20 grudnia 2017 r. do 3 lutego 2018 roku, według następującego
harmonogramu:
I. 20- 31 grudnia– zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
II. 3 stycznia – ogłoszenie kandydatów do tytułu „Sportowiec Powiatu
Garwolińskiego 2016”
III. 3-28 stycznia – głosowanie
IV. 3 lutego – rozstrzygnięcie plebiscytu i ogłoszenie wyników
5. Zgłoszenia kandydatów mogą dokonać:
I. czytelnicy portalu WirtualnyGarwolin.pl, wysyłając imię, nazwisko sportowca oraz
krótkie uzasadnienie kandydatury na adres info@wirtualnygarwolin.pl
II. stowarzyszenia oraz kluby sportowe, wysyłając imię, nazwisko sportowa oraz krótkie
uzasadnienie kandydatury na adres promocja@csik.garwolin.pl
III. kapituła plebiscytu
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła, po dokonaniu weryfikacji, wyłoni kandydatów
plebiscytu.
7. Głosowanie będzie się odbywało za pośrednictwem:


sondy zamieszczonej na stronie portalu WirtualnyGarwolin.pl – oddanie głosu
poprzez zaznaczenie wybranego kandydata w sondzie, możliwość
oddania głosu raz na dobę



wiadomości SMS – treść wiadomości oraz numer, na który trzeba
wysłać
SMS
zostaną
opublikowane
na
stronie
portalu
WirtualnyGarwolin.pl,



fanpage’a
Centrum
Sportu
i
Kultury
w
Garwolinie
(facebook.com/csikgarwolin) – oddanie głosu poprzez polubienie
zdjęcia wybranego sportowca lub/i udostępnienie go na własnym

profilu użytkownika – będą liczone tylko zdjęcia udostępnione z opcją
ustawień widoczności: publiczne
8. Zwycięzcą plebiscytu i zdobywcą tytułu „Sportowiec Powiatu Garwolińskiego 2017”
będzie kandydat, który otrzyma największą liczbę zsumowanych głosów.
9. Głosy będą sumowane według następujących wzorów:
I. Głosy oddane w sondzie na stronie portalu WirtualnyGarwolin.pl – 1 x 1głos
II. Głosy oddane poprzez SMS – 2 x 1 głos
III. Polubienie zdjęcia na fanpage’u Centrum Sportu i Kultury – 1 x 1 głos
IV. Udostępnienie zdjęcia z fanpage’a Centrum Sportu i Kultury – 2x 1 głos
10. Rozstrzygnięcie plebiscytu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas XVI
Balu Mistrzów Sportu, który odbędzie się 3 lutego 2018 roku o godzinie 20:00 w Hotelu
Sulbin.
11. Wyniki plebiscytu zostaną także podane do publicznej wiadomości na stronie portalu
WirtualnyGarwolin.pl oraz na stronie internetowej Centrum Sportu i Kultury w
Garwolinie
12. Zwycięzca plebiscytu oraz laureaci otrzymają statuetki lub puchary oraz nagrody
rzeczowe.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy od Organizatora.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

