
REGULAMIN PLEBISCYTU NAJPOPULARNIEJSZA PARA STUDNIÓWKOWA 2020

1. „Organizator” - Świętokrzyska Grupa Mediowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z
siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 12, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski, NIP: 6612376283, REGON: 380311270, nr KRS: 0000733378.

2. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym. 
3. Zgłaszając udział w Plebiscycie, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych. 
4. W Plebiscycie biorą udział uczestnicy, którzy zgłoszą się w trakcie trwania wybranej 

studniówki. 
5. Plebiscyt trwa od 11 stycznia 2020 roku do 10 marca 2020 roku. Akcja promocyjna 

związana z plebiscytem trwa do 25 lutego 2019 roku. 
6. Wręczenie nagród nastąpi w terminie do 3 tygodni od zakończenia Plebiscytu. Laureaci 

Plebiscytu zostaną ogłoszeni na portalu cozadzien.pl oraz profilu na portalu Facebook w 
terminie 1 tygodnia od zakończenia Plebiscytu. 

7. Kandydaci biorący udział w Plebiscycie muszą być pełnoletni. Kandydaci nie mogą być 
skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej za umyślne 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
• Uczestnicy wyrażają zgodę na używanie ich wizerunku na potrzeby Plebiscytu. Zdjęcia 
wykonane przez redaktora bądź fotografa wyznaczonego przez Organizatora, zostaną 
wykorzystane w Plebiscycie. Będą publikowane w tygodniku ,,Świętokrzyskie 7 Dni”, na 
stronie www.cozadzien.pl i na profilu portalu cozadzien.pl na Facebooku. Uczestnicy biorąc
udział w Plebiscycie, zgadzają się na wyżej wymienione publikacje.
• Kandydaci mogą zostać zdyskwalifikowani przez Organizatora w dowolnym etapie 
Plebiscytu, jeśli naruszą oni znacząco postanowienia Regulaminu.  

8. Głosowanie odbywa poprzez SMS-y. Głosowanie poprzez SMS-y odbywa się od godziny 12
stycznia 2020 roku – od godziny publikacji zdjęć, do 22 lutego 2020 do godziny 23.59. 
Głosujący w konkursie może wysłać dowolną ilość SMS-ów. 10. Koszt jednej wiadomości 
SMS to 1 zł + VAT. SMS-y wysyłamy na numer 7148. W treści SMS-a należy wpisać 
prefiks: “PARAREKORD. nr pary”, a za nim numer przypisany uczestniczce, np.: 
PARAREKORD.1 
• Informacje o sposobie głosowania znajdują się w gazecie “Świętokrzyskie 7 Dni” oraz w 
specjalnej zakładce na portalu www.cozadzien.pl. 

9. Plebiscyt odbędzie się w dwóch etapach: 
• I etap: głosowanie poprzez SMS  w terminach określonych regulaminem;
• II etap: głosowanie poprzez ankiety na portalu społecznościowym Facebook. 

 I etap odbędzie się za pośrednictwem głosowania SMS, a w jej wyniku spośród wszystkich 
zgłoszonych kandydatek zostanie wybranych 2 finałowe pary, przechodzących do II 
finałowej tury.

            II etap Plebiscytu odbędzie się za pośrednictwem głosowań w ramach ankiety na portalu      
Facebook. W II etapie rywalizować będzie 2 pary finałowe wyłonione w I etapie za 
pośrednictwem SMS. 
II tura trwa: 

• 23 luty – 01 marzec 2020 – 3 i 4 miejsce;
 • 02 marzec – 10 marzec 2020 – 1 i 2 miejsce. 

10. Nagrody. Para, która zdobędzie największą liczbę głosów w głosowaniach na portalu 
społecznościowym Facebook a tym samym wygra Plebiscyt, otrzyma nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Organizatora.

11. Regulamin jest dostępny w trakcie trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora. Udział 
w plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Organizator 



zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe 
przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 
wyższej. Organizator zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do
zmian zasad plebiscytu. 
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo 
powszechnie obowiązujące.


