REGULAMIN PLEBISCYTU
„Najbardziej Rozpoznawalny Dzielnicowy
Powiatu Bialskiego 2017 ”
§1
Postanowienia ogólne
1. Plebiscyt na najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego powiatu bialskiego 2017 roku,
zwany dalej „Plebiscytem”, organizuje Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, zwana
dalej „Organizatorem” we współpracy z Tygodnikiem Wspólnota.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego powiatu
bialskiego oraz dla poszczególnych jednostek tj.: Komendy Miejskiej Policji w Białej
Podlaskiej, Komisariatu Policji w Terespolu, Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim,
Komisariatu Policji w Wisznicach i Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim poprzez
popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród mieszkańców powiatu, a zarazem
kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu bialskiego.
3. Plebiscyt organizowany jest na terenie powiatu bialskiego.
4. W dniu 21 marca 2017 roku na łamach tygodnika Wspólnota opublikowana zostanie pełna
lista dzielnicowych powiatu bialskiego i ich sylwetki oraz na stronie internetowej Organizatora.
Wówczas zostanie uruchomione głosowanie.
5. Mieszkańcy będą oddawać głosy na specjalnych kuponach konkursowych. Kupony będą
udostępnione w tygodniku „Wspólnota” oraz w siedzibie Organizatora, Komisariatów Policji
w Terespolu, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim, Wisznicach oraz urzędów
samorządu lokalnego.
6. W głosowaniu za pomocą kuponów konkursowych, które będą udostępnione w siedzibie
Organizatora, Komisariatów Policji w Terespolu, Międzyrzecu Podlaskim, Janowie Podlaskim,
Wisznicach oraz urzędów samorządu lokalnego można uczestniczyć tylko jeden raz, składając
jeden kupon konkursowy na wybranego przez siebie kandydata do tytułu „Najbardziej
Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu Bialskiego 2017”. Przy liczeniu głosów oraz
losowaniu nagród będą brane pod uwagę tylko kupony czytelnie wypełnione z podanym
numerem telefonu do kontaktu.
7. W głosowaniu za pomocą drukowanych w tygodniku Wspólnota kuponów oraz za pomocą
usługi sms mieszkańcy mają możliwość oddania nieograniczonej ilości głosów.
8. Plebiscyt będzie trwał od 21 marca do 28 kwietnia 2017 r.
9. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej akademii
z okazji Święta Policji w miesiącu lipcu 2017 roku.
10. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego Plebiscytu sprawuje Komisja, w skład której
wejdzie przedstawiciele Organizatora oraz kierownictwo podległych Komisariatów.
11. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) zapewnienie zgodności przebiegu Plebiscytu z Regulaminem,
b) obliczenie głosów oddanych na poszczególnych dzielnicowych,
c) sporządzenie protokołu zawierającego wynik Plebiscytu,
d) ogłoszenie wyników Plebiscytu.

§2
Przebieg Plebiscytu
1. Głosowanie na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego prowadzone będzie poprzez:
a) wrzucenie kuponu konkursowego do specjalnych skrzynek znajdujących się w:







Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej,
Urzędach Miast: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Terespol,
Urzędach Gmin: Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Wisznice, Janów
Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Rokitno, Drelów, Kodeń, Łomazy, Piszczac,
Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Zalesie
Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
Komisariacie Policji w Terespolu, Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Janowie
Podlaskim,
Redakcji „Tygodnika Wspólnota”.

b) za pomocą usługi sms. Zasady głosowania za pomocą usługi sms zostaną opublikowana
przez tygodnik Wspólnota.
2. Skrzynki do oddawania głosów zostaną umieszczone w miejscach wyszczególnionych
w § 2 pkt 1.
3. Po zakończeniu głosowania skrzynki zostaną przekazane do Organizatora celem podliczenia
przez Komisję oddanych głosów oraz wyniki głosowania za pomocą usługi sms.
§3
Nagrody
1. Dla sześciu Policjantów – Dzielnicowych, którzy otrzymają w głosowaniu największą liczbę
ważnie oddanych głosów przewidziane są nagrody.
2. Policjant – Dzielnicowy, który w głosowaniu uzyska najwięcej ważnie oddanych głosów
zostanie Laureatem Plebiscytu i otrzyma tytuł „Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego
Powiatu Bialskiego 2017 roku”.
2. Na podstawie oddanych głosów zostaną również wyłonieni Najbardziej Rozpoznawalni
Dzielnicowi dla poszczególnych jednostek tj.: Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, Komisariatu Policji w Terespolu, Komisariatu
Policji w Wisznicach oraz Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim

3. Nagrody zostaną ufundowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej
i wręczone podczas wspomnianej akademii.
4. Wśród uczestników Plebiscytu zostaną wylosowane trzy nagrody rzeczowe ufundowane
przez Organizatora i wręczone podczas wspomnianej akademii.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Plebiscytu. Ogłoszenie zostanie
opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w „Tygodniku Wspólnota”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
3. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą niezwłocznie podlegały opublikowaniu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Komisja uwzględniając
obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin głosowania w konkursie „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy
powiatu bialskiego” za pomocą sms.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki
głosowania w konkursie „Najbardziej rozpoznawalny dzielnicowy powiatu bialskiego”
(zwanego dalej „konkursem”) za pomocą numeru sms o podwyższonej opłacie.
2. Organizatorem głosowania jest Wydawnictwo „Wspólnota” Mateusz Orzechowski,
z siedzibą Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki
3. Zasady Konkursu oraz warunki głosowania, określenie rodzaju nagród, jak również
czas trwania Konkursu określa Regulamin Konkursu
4. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie za pomocą głosów sms
a). Jednym z trzech możliwych sposobów oddania głosu w Konkursie jest wysłanie w
terminie 21.03.2017r. - 28.04. 2017r. na numer 72051 wiadomości SMS o treści
wskazanej przy nazwisku kandydata w tygodniku „Wspólnota ”

b) Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 2,46 zł (z VAT)
c) Treść jednej wiadomości SMS może zawierać głos oddany tylko na jedną osobę
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy
§3 Postanowienia końcowe
1. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez
niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu
głosowania.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi
telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w głosowaniu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w głosowaniu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu
komórkowego,
- problemy w funkcjonowaniu głosowania, 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,
- udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody
tym spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych (np.
konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
6. Reklamacje dotyczące głosowania należy przesyłać listownie pod adres
Organizatora (Wydawnictwo Wspólnota Mateusz Orzechowski, Wygnanów 20,21-306
Czemierniki do dnia 30.04.2017r)
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez
Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

