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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2012 jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy. 
2. Plebiscyt rozpocznie się 11.12.2012 r., a zakończy 24.01.2013 r.  
3. Udziału w losowaniu nagród nie mogą brać pracownicy Organizatora i podmioty bezpośrednio 

zaangażowane w jego przeprowadzenie, jak również członkowie ich najbliższych rodzin.  
4. Uczestnicy Plebiscytu, poprzez fakt wypełnienia i przekazania Organizatorowi wypełnionego 

zgłoszenia, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez niego ich danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia Plebiscytu, losowania nagród oraz podania do publicznej wiadomości – na łamach 
tygodnika „Twoje Tychy”, portalu Tychy.pl oraz stronie www.mosir.tychy.pl danych osobowych 
(imienia i nazwiska). 

5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego badania jest Organizator –                     
w rozumieniu ww. ustawy o ochronie danych osobowych. 

 
 
II. ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU I LOSOWANIA NAGRÓD 
 
1. By wziąć udział w losowaniu nagród należy: 

a) Wytypować w kategoriach: „Senior” i „Młodzieżowiec” po pięciu sportowców, na których chce się 
oddać swój głos – lista sportowców publikowana będzie w terminie od 11.12.2012 r. do 
24.01.2013 r. na łamach tygodnika „Twoje Tychy” oraz stronach internetowych: 
www.mosir.tychy.pl i www.tychy.pl. 

b) wypełnić kupon, który będzie publikowany na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, począwszy od 
11.12.2012 r. do 22.01.2013 r. i dostarczyć go (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik 
„Twoje Tychy”, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2012”, w terminie do 24.01.2013 r. lub 

c) wypełnić i odesłać zgłoszenie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie 
www.tychy.pl, począwszy od 11.12.2012 r. do 24.01.2013 r. 

2. Każde zgłoszenie biorące udział w losowaniu nagród powinno zawierać: imiona i nazwiska 
sportowców, na których Uczestnik Plebiscytu chce oddać swój głos – po pięciu w każdej z dwóch 
kategorii: „Senior” i „Młodzieżowiec”, imię i nazwisko Uczestnika Plebiscytu, dokładny adres 
zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość), numer 
telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym 
na stronie www.tychy.pl (część II niniejszego Regulaminu, pkt. 1c) – obligatoryjnie adres e-mail. 

3. Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenie tzn. spełniające warunki wymienione w powyższym punkcie 
(część II niniejszego Regulaminu, pkt. 2) będą uważane za ważne. 

4. Pod pojęciem „Senior” należy rozumieć sportowca, który w 2012 roku osiągnął wybitne wyniki 
sportowe w rozgrywkach seniorskich, natomiast pod pojęciem „Młodzieżowiec” należy rozumieć 
sportowca, który w 2012 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub 
seniorskich. 

5. W przypadku, kiedy sportowiec osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale 
wciąż mógł startować w rozgrywkach młodzieżowych, uważa się go za „Młodzieżowca”. 

6. Uczestnik Plebiscytu może oddać swój głos na sportowców z listy, jak również może zaproponować 
kandydaturę sportowca z poza listy. 

7. Jeden Uczestnik Plebiscytu może wypełnić i przysłać tylko jedno zgłoszenie. 



 
 
III. NAGRODY 
 
Spośród Uczestników Plebiscytu, którzy dostarczą prawidłowo wypełnione zgłoszenia, zostaną 
rozlosowane nagrody. 
 
 
IV. MIEJSCE I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 
 
1. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora, al. Piłsudskiego 12 w Tychach w 

dniu 28.01.2013 r. 
 
 
V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 
 
1. Imiona i nazwiska nagrodzonych Uczestników Plebiscytu zostaną opublikowane na łamach tygodnika 

„Twoje Tychy” oraz na stronach internetowych: www.mosir.tychy.pl i www.tychy.pl.  
2. Organizator skontaktuje się z nagrodzonymi osobami telefonicznie w przeciągu 3 dni roboczych od 

daty losowania. 
3. W celu potwierdzenia uprawnień do nagrody Organizator ma prawo żądać od osoby odbierającej 

nagrodę okazania dokumentu tożsamości. Żądanie takie zostanie przedstawione w momencie 
terminowego zgłoszenia się zwycięzcy po odbiór nagrody. 

4. Uczestnik Plebiscytu utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:  
a) należy do grona osób wskazanych  w części I niniejszego Regulaminu, pkt. 3;  
b) z przyczyny niezależnej od Organizatora nie odbierze nagrody; 
c) wyśle więcej niż jedno ważne zgłoszenie ze swoimi danymi osobowymi.  

5. Nagrodzeni Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i 
marketingowych Organizatora ich danych osobowych i wizerunku za pomocą środków masowego 
przekazu lub środków elektronicznych. Z tego tytułu nie przysługuje im wynagrodzenie.  

6. Nagrodzonym Uczestnikom Plebiscytu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  

7. Nagroda w losowaniu zostanie wydana Uczestnikowi Plebiscytu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

 
 
VI. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOSOWANIA 
 
1. Regulamin losowania będzie dostępny: w siedzibie Organizatora, na jego stronie internetowej 

www.mosir.tychy.pl, w redakcji tygodnika „Twoje Tychy” oraz na stronie internetowej www.tychy.pl. 
2. Zainteresowani mogą otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania do siedziby 

Organizatora zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym odpowiednim znaczkiem pocztowym 
oraz z dopiskiem „Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2012”. 

3. Organizator powoła uchwałą komisję nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia losowania, 
(zwana dalej: Komisją).  

4. Komisja, po przeprowadzeniu losowania sporządzi protokół z podaniem jego wyników.  
5. Uczestnik Plebiscytu, biorący udział w losowaniu, może zapoznać się z ww. protokołem Komisji na 

swoje żądanie, w siedzibie Organizatora. 
  
 
VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 
1. Reklamacje dotyczące wyników losowania mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni licząc od daty 

ogłoszenia jego wyników. 
2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. 
3. Reklamacje rozpatruje Komisja.  



4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym na 
adres: Organizatora z dopiskiem „Reklamacja dot. losowania nagród w Plebiscycie na 
Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2012”. 

5. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie zainteresowanego o wyniku 
reklamacji.  

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zainteresowanemu przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora losowania. 

 
 
VIII. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
1. Roszczenia z tytułu losowania przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne, z zastrzeżeniem pkt. VII Regulaminu. 
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
  
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zgłoszenie biorące udział w losowaniu jest równoznaczne z: 

a) akceptacją przez Uczestnika Plebiscytu całości niniejszego Regulaminu; 
b) zobowiązaniem Uczestnika Plebiscytu do przestrzegania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie; 
c) potwierdzeniem przez Uczestnika Plebiscytu, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają 

go do udziału w losowaniu; 
d) wyrażeniem zgody Uczestnika Plebiscytu na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych, w celach i w zakresie związanym 
z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu oraz losowania nagród; 

e) wyrażeniem zgody Uczestnika Plebiscytu na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych oraz do 
informowania go o akcjach, konkursach organizowanych przez MOSiR Tychy; 

f) potwierdzeniem przez Uczestnika Plebiscytu faktu pouczenia go o tym, że podanie jego danych 
osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym mu prawie do wglądu do swych 
danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.   

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie wylosowanych Uczestników 
Plebiscytu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów 
telekomunikacyjnych). 

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem nagród w losowaniu, tj. w szczególności 
kosztów związanych z przyjazdem zwycięzcy po odbiór nagrody. 

   
 
  
 
 
 


