Regulamin głosowania w plebiscycie czytelników na „Człowieka 60-lecia
strzeleckiej kultury”
§1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady przeprowadzenia głosowania w plebiscycie „Człowieka
60-lecia strzeleckiej kultury”.
Organizatorem głosowania jest dwutygodnik Ziemia Strzelecka, Wojska Polskiego 7,
66-500 Strzelce Krajeńskie
Biorąc udział w niniejszym głosowaniu uczestnik, zwany dalej Uczestnikiem
Głosowania, wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się
stosować do jego postanowień.
Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu na oryginalnym kuponie wyciętym z
dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”. Kupon nie może być kserowany, musi to być
oryginalny kupon zamieszczony w gazecie.
§2. Cel oraz zasady głosowania
Celem głosowania jest oddanie głosu na jedną osobę wymienioną wśród osób
nominowanych w plebiscycie. Czytelnicy mogą zgłosić więcej niż jeden kupon,
warunkiem jest tylko oryginalność kuponu (warunek określony w §1.)
Kupony można przynosić do Strzeleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Wojska
Polskiego 7 w Strzelcach Kraj. lub do Punktu Informacji Turystycznej na Rynku
Miejskim w Strzelcach Kraj., najpóźniej do 22.11.2019 r. do godziny 12:00.
Po zakończeniu głosowania wszystkie kupony zostaną poddane weryfikacji. Kupony
skserowane nie zostaną uwzględnione.
§3. Ogłoszenie wyników głosowania
W głosowaniu wygra kandydat, który uzyska największą liczbę ważnych głosów.
Rozstrzygnięcie nastąpi w sobotę 23.11.2019 r. podczas Gali Jubileuszu „60-lecia
strzeleckiej kultury”.

§4. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest
jego Organizator. Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania
danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz
głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§5. Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Głosowania
niewłaściwych danych uniemożliwiających z nim kontakt.
Głosowanie nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.).
Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie www.sok.strzelce.pl oraz
www.ziemiastrzelecka.strzelce.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez
Uczestników Głosowania. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą podawane do
wiadomości publicznej za pośrednictwem gazety „Ziemia Strzelecka” i na stronie
www.sok.strzelce.pl oraz www.ziemiastrzelecka.strzelce.pl.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

