
Jak głosowa ć? 

Oto najwa żniejsze zapisy regulamin Plebiscytu „Tyskie Laury S portowe 

2012”. 

- Aby wzi ąć udział w plebiscycie nale ży wypełni ć kupon, który b ędzie 

publikowany na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, od 1 1.12.2012 r. do 

22.01.2013 r. i dostarczy ć go (listownie lub osobi ście) na adres: 

Tygodnik „Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100  Tychy, z dopiskiem 

„Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowc a Roku 2012”, w 

terminie do 24.01.2013 r. lub wypełni ć i odesła ć zgłoszenie na 

formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie ww w.tychy.pl, 

pocz ąwszy od 11.12.2012 r. do 24.01.2013 r. 

- Ka żde zgłoszenie bior ące udział w losowaniu nagród powinno zawiera ć: 

imiona i nazwiska sportowców, na których uczestnik plebiscytu chce 

oddać swój głos – po pi ęciu w ka żdej z dwóch kategorii: „Senior” i 

„Młodzie żowiec”, a tak że: imi ę i nazwisko uczestnika plebiscytu, 

dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem d omu/mieszkania, kod 

pocztowy oraz miejscowo ść), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku 

oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczo nym na stronie 

www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail. 

- Pod poj ęciem „Senior” nale ży rozumie ć sportowca, który w 2012 r. 

osi ągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich , natomiast 

pod poj ęciem „Młodzie żowiec” nale ży rozumie ć sportowca, który w 2012 

r. osi ągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzie żowych lub 

seniorskich. 

- W przypadku, kiedy sportowiec osi ągnął wybitne wyniki sportowe w 

rozgrywkach seniorskich, ale wci ąż mógł startowa ć w rozgrywkach 

młodzie żowych, uwa ża si ę go za „Młodzie żowca”.  



- Uczestnik Plebiscytu mo że odda ć swój głos na sportowców z listy 

nominowanych, która publikowana b ędzie w terminie od 11.12.2012 r. do 

24.01.2013 r. na łamach tygodnika „Twoje Tychy” ora z stronach 

internetowych: www.mosir.tychy.pl i www.tychy.pl, j ak równie ż może 

zaproponowa ć kandydatur ę sportowca z poza listy. 

- Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenie tzn. spełn iaj ące wymienione 

wyżej warunki b ędą uwa żane za wa żne. 

- Jeden uczestnik plebiscytu mo że wypełni ć i przysła ć tylko jedno 

zgłoszenie. 

- Spo śród uczestników plebiscytu, którzy dostarcz ą prawidłowo 

wypełnione zgłoszenia, zostan ą rozlosowane nagrody. 


