
Regulamin Plebiscytu na Pupila Roku 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Plebiscytu: „Plebiscyt na Pupila Roku 2017”.

2. Podmiotem urządzającym Plebiscyt zwanym dalej „Organizatorem” jest Południowa Oficyna
Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin, NIP 617-19-79-
904, KRS nr 0000053718 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakładowego 3.700.000 zł.

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia plebiscytu zapewnia Spółka
BILD PRESSE Polska sp. Z o.o. sp. K. (90-539 Łódź, ul. Żwirki) - zwana dalej „Koordynatorem
Technicznym”.

4. Zasięg plebiscytu: Plebiscyt odbędzie się na obszarze powiatu gostyńskiego.

5. Czas trwania Plebiscytu: Pierwszy etap Plebiscytu, polegający na zgłoszeniu pupili, trwa od 29
kwietnia do 11 maja 2017 roku do godziny 16:00. Drugi etap Plebiscytu, polegający na
głosowaniu, rozpoczyna się w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 06:00 i kończy się 4 czerwca o godz.
23:59.

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to
rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

8. Plebiscyt ma na celu wybór najsympatyczniejszego zwierzęcia z terenu ziemi gostyńskiej poprzez
głosowanie sms-owe i kuponowe.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PLEBISCYCIE

1. Kandydaturę pupila może zgłosić jego właściciel. Zgłoszenie powinno zawierać:
 nazwę pupila,
 zdjęcie pupila,
 imię i nazwisko właściciela oraz kontakt do niego (mail, nr telefonu).

1. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, wysyłając niezbędne informacje na adres mailowy
pupil@gostynska.pl.

2. Zgłoszenie pupila do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uprawnionej osoby na
wykorzystywanie zdjęcia zgłaszanego pupila w celach i na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.

3. Właściciele pupili muszą mieszkać na terenie powiatu gostyńskiego. Wątpliwości w tych
kwestiach rozstrzyga Komisja Plebiscytowa.

4. Uczestnikiem plebiscytu, który oddaje głos na pupila, może być każda osoba fizyczna pełnoletnia
lub niepełnoletnia (która winna posiadać pisemne oświadczenie opiekuna prawnego, wyrażające
zgodę na jej udział w konkursie do okazania na żądanie Organizatora), zamieszkała na terenie
Polski, która spełnia warunki regulaminu.



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za głosy oddane przez osoby niepełnoletnie,
bez pisemnej zgody opiekunów prawnych.

6. Wzięcie udziału w plebiscycie jest równoznaczne:
a) z akceptacją regulaminu plebiscytu,
b) ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
c) z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału

w plebiscycie.

III. KOMISJA PLEBISCYTOWA

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu plebiscytu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do plebiscytu oraz dokonania wyboru zwycięzców
plebiscytu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej
wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

IV. PRZEBIEG PLEBISCYTU

1. Plebiscyt przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału pupili w plebiscycie (29.04.2017- 11.05.2017 do godz. 16.00),
b) wyłaniania zwycięzców plebiscytu (18.05.2017 godz. 06.00 - 04.06.2017 godz. 23.59).

2. Każdy pupil otrzyma indywidualny numer-kod, będący treścią wiadomości SMS, według
kolejności napływania zgłoszeń.

3. Głosowanie odbywać się będzie dwutorowo:
a) poprzez smsy - każdy sms daje 3 punkty,
b) poprzez kupony zamieszone w Życiu Gostynia - każdy kupon daje 5 punktów.

2. Zwycięzcą plebiscytu zostanie pupil, który w głosowaniu SMS-owym i kuponowym otrzyma
najwięcej punktów. Uczestnicy plebiscytu wysyłają wiadomości SMS pod numer podany na
stronie www.gostynska.pl oraz w „Życiu Gostynia”, w treści której wpisane jest podane w wyżej
wymienionych publikatorach słowo kluczowe i numer-kod przewidziany dla danego pupila.
Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a nie ma znaczenia. Zgłoszenie niezawierające
wymaganej treści jest nieważne. Kupony należy dostarczyć do siedziby „Życia Gostynia” przy ul.
Powstańców Wlkp. 44 w Gostyniu, do 1.06.2017 do godz.24.00 lub wrzucić do kartoników w
wybranych sklepach.

3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na www.gostynska.pl. Wiadomość SMS
może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą
komputera nie biorą udziału w konkursie.

4. Głosy oddane w plebiscycie są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń,
który określa czas odbioru wiadomości SMS.

5. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia
zwycięzców plebiscytu.

6. Każdy uczestnik, oddający głos na swojego kandydata, może wysyłać zgłoszenia wielokrotnie i
poprawiać wynik swojego kandydata w plebiscycie.



7. Podczas przyjmowania zgłoszeń pupili do plebiscytu Komisja Plebiscytowa może z ważnych
powodów prawnych, obyczajowych i innych odrzucić z udziału w plebiscycie lub ich zdjęcia.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia w portalu gostynska.pl w dowolnym
momencie głosowania informacji o aktualnej liczbie głosów oddanych na poszczególne pupile,
łącznie z możliwością śledzenia liczby głosów w czasie rzeczywistym. W przypadku, gdy tę samą
liczbę głosów osiągnie kilka pupili do nagrody, decyzję rozstrzygającą ma jury. Organizator
zastrzega sobie także prawo zmiany regulaminu nagradzania.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych form głosowania w czasie
trwania plebiscytu

V. NAGRODY

1. Nagrody za zajęcie:
a) I miejsca - bon o wartości 150 zł,
b) II miejsca - środki higieny dla pupila,
c) III miejsca - bon o wartości 60 zł na pielęgnacja dla psa.

2. Organizator może zdecydować o przyznaniu nagród za kolejne miejsca lub nagród pocieszenia.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PLEBISCYTU I ODBIÓR NAGRÓD

1. Organizator powiadomi uczestników Plebiscytu o jego wynikach na portalu gostynska.pl oraz w
„Życiu Gostynia” w ciągu 14 dni od zakończenia głosowania SMS-owego. Organizator zastrzega
sobie prawo do osobistego poinformowania o wynikach Plebiscytu właścicieli pupili, którzy wzięli
w nim udział.

2. Organizator poinformuje zwycięzców o warunkach odbioru nagrody.

3. Termin realizacji odbioru nagród zostanie uzgodniony pomiędzy Organizatorem, Zwycięzcami
oraz Fundatorami nagród.

4. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej
równowartości w pieniądzu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników plebiscytu od dnia rozpoczęcia plebiscytu,
najpóźniej do 7 dni od daty rozstrzygnięcia plebiscytu.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Plebiscytowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,
dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres: Południowa Oficyna
Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom plebiscytu do wglądu w siedzibie
Organizatora. Jest też dostępny na www.gostynska.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
zasad plebiscytu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.
Zgłoszenia do Plebiscytu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności
niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych
parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub
możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z
Konkursu.

3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług
telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe
dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do
numeru dostępowego do serwisu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania plebiscytu bez podania przyczyny.


