REGULAMIN
Plebiscytu „Sportowiec Roku” – edycja 2018 r.

Organizatorem Plebiscytu „Sportowiec Roku” jest Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. w Stalowej Woli.
	Plebiscyt trwa od 29.11.2018 r. do 18.01.2019 
	Uczestnikami Plebiscytu są osoby kandydujące do tytułów. Uczestnikami konkursu są osoby głosujące na kandydatów tytułów. 
	Plebiscyt dzieli się na kategorie:
a) Sportowiec Roku – wybieranych jest 10 sportowców, spośród podanych 25 kandydatów, którzy otrzymają najwięcej głosów. Głosować można wysyłając sms na podany numer wpisując w treści numer przyporządkowany kandydatowi. Lista z nazwiskami kandydatów i przyporządkowanymi numerami zamieszczona będzie w tygodniku „Sztafeta” oraz na stronie www.sztafeta.pl. Jeden sms to głos na jednego sportowca. Cena sms-a – 1 zł netto, 1,23 zł brutto. Można wysłać dowolną ilość sms-ów. O kolejności decyduje liczba otrzymanych głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą ilość punktów, wygrywa ten, który osiągnął daną punktację jako pierwszy.
b) Trener Roku – wybierany jest jeden laureat spośród nazwisk podanych na łamach tygodnika „Sztafeta” w czasie trwania Plebiscytu. Głosowanie odbywa się poprzez kupony emitowane w tygodniku „Sztafeta”, zgodnie z terminami określonymi na kuponie. Zwycięża trener, który otrzyma najwięcej głosów.
c) Najlepszy Master – wybieranych jest trzech laureatów spośród nazwisk podanych na łamach tygodnika „Sztafeta” w czasie trwania Plebiscytu. Głosowanie odbywa się poprzez kupony emitowane w tygodniku „Sztafeta”, zgodnie z terminami określonymi na kuponie. O kolejności decydują głosy przyznane przez głosujących według zasady: za miejsce I – 3 punkty, za II – 2 punkty, za III – 1 punkt.
d) Talent Roku – wybierany jest jeden laureat spośród nazwisk podanych na łamach tygodnika „Sztafeta” w czasie trwania Plebiscytu. Głosowanie odbywa się poprzez kupony emitowane w tygodniku „Sztafeta”, zgodnie z terminami określonymi na kuponie. Zwycięża kandydat, który otrzyma najwięcej głosów.
	Warunkiem wzięcia udziału w Plebiscycie (dot. kategorii wymienianych na kuponie)  jest dostarczenie do Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. w Stalowej Woli kuponu plebiscytowego z wytypowanymi kandydatami. Ważne są jedynie oryginalne kupony wycięte z tygodnika „Sztafeta” z wypełnionymi wszystkimi pozycjami. 
	Kupony niespełniające wymagań regulaminu Plebiscytu zostaną wykluczone.
	Kupony plebiscytowe emitowane będą na łamach „Sztafety” w każdym numerze tygodnika od 29.11.2018 r. do 17.01.2019 r. Na każdym kuponie będą umieszczone zasady głosowania i termin dostarczenia kuponu. W przypadku wysyłania kuponu poczta tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
	Jedna osoba może dostarczyć dowolną ilość kuponów plebiscytowych. 
	Głosowanie poprzez sms-y potrwa od 01.12.2018 r. do 18.01.2019 r. do godz. 24.00.
	Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone publicznie i podane w tygodniku „Sztafeta” oraz na stronie www.sztafeta.pl. Termin ogłoszenia zostanie podany na łamach tygodnika „Sztafeta” i na portalu.
	Fundatorami nagród dla uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Sztafeta i sponsorzy. 
	Nagrody otrzymają: 

a) w konkursie sms-owym – osoba, która wyśle najwięcej sms-ów otrzyma podwójne zaproszenie na Bal Mistrzów Sportu, który odbędzie się 26 stycznia 2019 r. O wygranej zostanie powiadomiony telefonicznie. W przypadku gdy kilka osób wyśle taką samą liczbę sms-ów, zaproszenie otrzyma osoba, która osiągnęła wynik jako pierwsza. Ponadto dwie osoby, które zajmą kolejno 2 i 3 miejsce otrzymają nagrodę niespodziankę. Nazwiska nagrodzonych zostaną podane  na łamach tygodnika „Sztafeta”.
b) 5 osób głosujących poprzez kupony plebiscytowe otrzyma nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów. Wyróżnieni zostaną Ci, którzy dostarczą największą liczbę kuponów. W przypadku, gdy więcej niż 5 osób osiągnie tę samą liczbę kuponów nagrody otrzymują osoby, które osiągnęły wynik jako pierwsze. Nazwiska nagrodzonych zostaną podane  na łamach tygodnika „Sztafeta”.
	Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inną nagrodę.
	Nagrody należy odebrać w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia, w siedzibie Wydawnictwa Sztafeta w Stalowej Woli. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na własność Wydawnictwa Sztafeta.
	Warunkiem udziału w Plebiscycie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu poprzez podpisanie klauzuli na kuponie plebiscytowym. 
	Uczestnikami Plebiscytu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. oraz członkowie ich rodzin.
	Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu    jest Organizator.
	Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
	Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w konkursie.
	Osoby biorące udział w Plebiscycie zgadzają się na publikowanie zdjęć związanych z Plebiscytem i ogłoszeniem wyników, w tygodniku „Sztafeta” oraz publikacjach i mediach internetowych Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o. o. w materiałach dotyczących Plebiscytu. 
	Osoby biorące udział w Plebiscycie zgadzają się, w przypadku wygrania, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w tygodniku „Sztafeta” oraz publikacjach i mediach internetowych wydawanych przez Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o. o. w materiałach dotyczących Plebiscytu.
	Wszelkie kwestie sporne dotyczące Plebiscytu rozstrzygane są przez jury w składzie: prezes zarządu Wydawnictwa Sztafeta, redaktor naczelny tygodnika „Sztafeta”, sekretarz redakcji sportowej tygodnika „Sztafeta”. Rozstrzygnięcia jury są ostateczne.





Stalowa Wola, 28 listopada 2018 r.

