
Regulamin Plebiscytu „Najlepszy Szef Gminy/Powiatu 2013” 

I. Informacje o Plebiscycie 

§ 1. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa Medialna Errata z siedzibą 

w Wałbrzychu, pl. Magistracki 10 A/2, wydawca „Tygodnika 

Dzierżoniowskiego”, „Wiadomości Świdnickich”, „Tygodnika 

Wałbrzyskiego” i „Nowych Wiadomości Wałbrzyskich”. 

§2. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres: 21 stycznia 2014 r. 

od godz. 00.01 do 14 marca 2014 r. do godz. 23.59. 

§3. Przedmiotem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszego szefa gminy 

lub powiatu z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. 

§4. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Czytelnicy mogą głosować na 

wskazanych w regulaminie kandydatów. 

§5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas gali „Kompasy 

2013”, która odbędzie się 21 marca 2014 roku, a także we 

wszystkich tytułach wchodzących w skład Grupy Medialnej Errata i 

ich serwisach internetowych. 

§6. Osobami nadzorującymi plebiscyt ze strony Organizatora są: 

- Kamila Bielińska, tel. 74 832 08 00 

§7. Wszystkie wątpliwości dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać z 

powyższymi osobami wyłącznie w formie korespondencji pisemnej 

pod adresem „Tygodnik Dzierżoniowski”, Rynek 39, 58-200, bądź 

e-mail: tygodnik@dzierzoniowski.pl. 

 

II. Zasady Plebiscytu 

 

Plebiscyt polega na ocenie szefów gmin, miast i powiatów 

(burmistrzów, prezydentów, wójtów i starostów) przez Czytelników. 

§1. Kandydatami są szefowie gmin, miast i  powiatów: 

dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, 

kamiennogórskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego. 

§2. Głosowanie 

1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-

ów. Głosowanie trwa od 21 stycznia 2014 r. od godz. 00.01 do 14 

marca 2014 r. do godz. 23:59. 



2. SMS-y należy przesyłać na numer 7116, w treści wpisując: 

PT.415:XX,imię i nazwisko głosującego, gdzie XX to numer 

przypisany do danego kandydata (od 01 do 55). Koszt jednego SMS-

a to 1,23 zł.  

§3. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów. 

§4. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym w rozdziale II wzorem 

jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z 

regulaminem. 

§5. W przypadku odstępstw od podanego w rozdziale II §2 punkcie 

2 wzoru SMS (nie dotyczy numeru kandydata i opcji głosowania), 

nie zostanie on uwzględniony. 

§6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy 

treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nie leżących po stronie 

Organizatora. 

§7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie 

dotrą do Organizatora z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

III. Zwycięzcy i nagrody: 

§1. Osoby głosujące w Plebiscycie swoimi głosami wybiorą jednego 

laureata Plebiscytu, który zostanie nagrodzony statuetką Kompas 

2013 podczas uroczystej gali 21 marca 2014 r. 

§2. Wśród osób, które wezmą udział w głosowaniu SMS-owym, 

wylosowane zostaną trzy. Osoby te zostaną nagrodzone nagrodami 

ufundowanymi przez Organizatora o wartości 100 zł każda. 

§3. Ze zwycięzcami Organizator skontaktuje się telefonicznie pod 

numerem, z którego otrzymał zgłoszenie do konkursu. Nagrody 

zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany 

przez zwycięzcę. 

§4. Z każdym zwycięzcą Organizator spróbuje nawiązać połączenie 

dwukrotnie. W przypadku braku nawiązania połączenia, 

wylosowana zostanie kolejna osoba, na którą przejdzie nagroda. 

Procedura będzie powtarzana do skutku. 

§5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. 

 

IV. Postanowienia końcowe 



§1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym 

zasady Plebiscytu. 

§2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia 

zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym 

Regulaminie. 

§3. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu są przyjmowane 

do dnia 31 marca 2014 r. wyłącznie w trybie korespondencji na 

adres: „Tygodnik Dzierżoniowski”, Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów. 

§4. Spory odnoszące się i wynikające z udziału w Plebiscycie będą 

rozwiązywane przez organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje 

organizatora będą wiążące i ostateczne. 

§5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian 

poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród. 

§6. Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z 

zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: „Tygodnik Dzierżoniowski”, 

Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów. Uczestnik plebiscytu ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich 

poprawiania. 

§7. Organizator nie jest odpowiedzialny za wadliwość lub usterki 

nagrody otrzymanej w Plebiscycie. 


