
REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS NA DZIEWCZYNĘ LATA 2016 

 

I.ORGANIZATOR: 

 

Podmiotem urządzającym głosowanie 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, IX Wydział Gospodarczy, wysokość kapitału zakładowego 3.360.000 zł. 

 

II. ZASADY OGÓLNE 

 w konkursie biorą udział kandydatki zgłoszone do tytułu DZIEWCZYNY LATA 2016 do dnia 

1.08.2016,  

 każda zgłoszona dziewczyna otrzyma nr sms, pod który będzie można wysłać określoną treść i 

zagłosować na konkretną kandydatkę, celem głosowania jest wyłonienie lidera rankingu,  

 za każdy wysłany sms kandydatka otrzyma 2 punkty, za przyniesiony do redakcji kupon 

wycięty z gazety z jej danymi (imię, nazwisko) - 5 punktów, 

 konkurs zostanie ogłoszony w "Życiu Pleszewa" oraz na portalu zpleszewa.pl, 

 Głosowanie rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia  2016 roku o godz. 15.00 i kończy w dniu 31 

sierpnia 2016 roku o godz. 12.00. 

 

III. NAGRODY 

 

Nagrodami, po zsumowaniu głosów z sms-ów oraz kuponów, są:  

I MIEJSCE 

- profesjonalna sesja zdjęciowa wraz ze zdjęciem na kalendarz "Życia Pleszewa" 2017, wykonana w plenerze 

przez atelier „Fotografia Natalia Filipiak” z makijażem ufundowanym przez „Make up Nadia” oraz stylizacjami 

od „Created by Joanna Wojciechowska”. Jedna z kreacji będzie również nagrodą dla zwyciężczyni – wartości 

400 zł 

- karnet miesięczny na zumbę, 

- zestaw upominków wartości 100 zł. 

II MIEJSCE 

- talon do fryzjera - cięcie z modelowaniem Studio Fryzur Dorota Świątek – wartości 50 zł, 

- talon na kolację dla dwóch osób w restauracji „Frascati” – wartości 100 zł, 

- zestaw upominków – wartości 100 zł, 

- karnet miesięczny na zumbę. 

III MIEJSCE 

- talon do Salon Kosmetycznego „Daria” (manicure hybrydowy  paznokci) – wartości 40 zł, 

- talon na zakupy Fashion Street ul. Kaliska – wartości 50 zł, 

- zestaw upominków – wartości 100 zł. 

- karnet miesięczny na zumbę. 

 

IV. DANE OSOBOWE 

 

Uczestnicy głosowania poprzez zgłoszenie udziału w głosowaniu automatycznie wyrażają zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych  

w związku z organizacją i przeprowadzeniem głosowania przez organizatora. Uczestnikom przysługuje 

prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do 

organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

 

Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne: 

- z akceptacją regulaminu, 

- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie. 

 

V. SPOSÓB GŁOSOWANIA SMS 

 

Wystarczy wysłać sms o treści: zp.lato.numer kandydatki, np: zp.lato.13  na numer 72051 do 31 sierpnia.  


