Regulamin Plebiscytu na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu
Puławskiego
1. Założenie plebiscytu
Plebiscyt zwany dalej Plebiscytem ma na celu wyłonienie dzielnicowego najbardziej cenionego
przez mieszkańców za wykonywanie obowiązków. Kandydatami są policjanci wykonujący
funkcję dzielnicowego w powiecie lubartowskim w dniu rozpoczęcia głosowania.
2. Organizatorzy i czas trwania
Organizatorami Plebiscytu są: Wydawnictwo Wspólnota Orzechowski Mateusz, 21-306
Czemierniki, Wygnanów 20 oraz Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Plebiscyt rozpocznie się 21.03.2017r. i trwać będzie do północy 25.04.2017 r.
3. Zasady Plebiscytu
3.1 Plebiscyt realizowany jest za pośrednictwem Tygodnika Wspólnota Puławska.
3.2 W dniu 21.03.2017 na łamach tygodnika Wspólnota Puławska opublikowana zostanie pełna
lista kandydatów i uruchomione zostanie głosowanie.
3.3 Głosowanie odbywać się będzie za pomocą drukowanych w tygodniku Wspólnota kuponów,
za pomocą usługi sms (patrz aneks)
3.4 Każdy Czytelnik ma możliwość oddania nieograniczonej ilości głosów na kuponach oraz
głosów sms.
4. Zwycięzcy konkursu
O zwycięstwie w Plebiscycie zdecyduje największa liczba głosów w głosowaniu czytelników
"Wspólnoty Puławskiej", będąca sumą głosów oddanych za pośrednictwem sms oraz głosów
oddanych na oryginalnych kuponach publikowanych w tygodniku Wspólnota Puławska.
5. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aneks do Regulaminu Plebiscytu na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu
Puławskiego

Regulamin głosowania w Plebiscycie na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego
Powiatu Puławskiego za pomocą numeru sms o podwyższonej opłacie
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania w
Plebiscycie na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu Puławskiego (zwanym
dalej Plebiscytem), za pomocą numeru sms o podwyższonej opłacie.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo "Wspólnota" Mateusz Orzechowski, z siedzibą
Wygnanów 20, 21-306 Czemierniki we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Puławach.
3. Zasady Plebiscytu oraz warunki głosowania, jak również czas trwania Plebiscytu określa
Regulamin Plebiscytu , dostępny na www.24wspolnota.pl
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na
zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
§2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie za pomocą głosów sms
a). Jednym z możliwych sposobów oddania głosu w Plebiscycie jest wysłanie w czasie trwania
Plebiscytu na numer 72051 wiadomości SMS o treści wskazanej przy nazwisku kandydata w
tygodniku "Wspólnota Puławska"
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 Plebiscycie 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 Plebiscytu.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne
umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- udział w Plebiscycie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,

- 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,
- udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
- przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu 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 Plebiscytu 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 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne w siedzibie
Organizatora.

