
Regulamin
Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 

Powiatu Kraśnickiego 2017 roku
- „Złota Piątka Kraśnickiego Sportu”

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorami  Plebiscytu  są  Starostwo  Powiatowe  w  Kraśniku,  Al.  Niepodległości  20,
23-204 Kraśnik oraz wydawca gazet  Głos Kraśnicki,  Goniec Gazeta Powiatowa i  portalu
www.krasnik24.pl (ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik), zwani dalej Organizatorami.

2. Partnerzy biorący udział w realizacji Plebiscytu: kluby sportowe mające siedzibę na  terenie
Powiatu Kraśnickiego.

3. Plebiscyt  ma  na  celu:  wyłonienie  Najpopularniejszego  Sportowca  2017  roku  Powiatu
Kraśnickiego, promocję kultury fizycznej oraz uhonorowanie osiągnięć sportowców z terenu
Powiatu Kraśnickiego.

4. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu sprawuje Zbigniew Leziak –
kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

§ 2
Warunki uczestnictwa i przebieg Plebiscytu

1. O tytuł Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku mogą ubiegać się czynni sportowcy:
- działający w klubach sportowych na terenie Powiatu Kraśnickiego,
- niezrzeszeni – z terenu Powiatu Kraśnickiego. 

2. Plebiscyt odbywać się będzie dwuetapowo:
1) Etap pierwszy – zgłoszenia kandydatów:
a) Do Plebiscytu może by
b)  zgłoszony zawodnik, który w roku 2017 wyróżnił się osiągnięciami sportowymi.  
c) Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu  mogą dokonać:  zawodnicy,  rodzice,  kluby sportowe  

z terenu Powiatu Kraśnickiego oraz Organizatorzy.
d) Zgłoszeń  dokonuje  się  poprzez  wypełnienie  Karty  Zgłoszenia,  będącej  załącznikiem  do

niniejszego  Regulaminu  –  do  pobrania  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku
(pok.  204)  lub  ze  strony  internetowej  www.powiatkrasnicki.pl.  Do  zgłoszenia  należy
załączyć zdjęcie zawodnika w stroju sportowym. 

e) Każdy zgłaszający może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników.
f) Zgłoszenia  na piśmie  przyjmowane  będą do  dnia 2 stycznia  2018 roku do godz.  15.00

w  Wydziale  Edukacji  i  Sportu  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku,  pok.  204.  
Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

g) Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  weryfikacji  zgłoszeń  oraz  mają  prawo  usunąć
z udziału w Plebiscycie osoby, które w sposób rażący naruszyły prawo lub z innej istotnej
przyczyny nie mogą brać, zdaniem Organizatora, udziału w Plebiscycie.

      2) Etap drugi – głosowanie:
a) Spośród  zgłoszonych  i  zweryfikowanych  przez  Organizatorów  kandydatów  sporządzona

zostanie lista sportowców, na których można będzie oddać głos za pośrednictwem kuponów
wydrukowanych w gazetach Głos Kraśnicki i Goniec Gazeta Powiatowa.

b)  Głosowanie odbywać się będzie w dniach 10 stycznia - 28 lutego 2018 roku (zamknięcie
głosowania o godz. 15.00).

c) Oryginalne  kupony  drukowane  w  gazetach  Głos  Kraśnicki  i  Goniec  Gazeta  Powiatowa
z oddanymi głosami należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby redakcji
(Głos Kraśnicki, 23-204 Kraśnik, ul. Słowackiego 7, mała hala sportowa przy Zespole Szkół

http://www.powiatkrasnicki.pl/
http://www.krasnik24.pl/


Nr  3  w  Kraśniku).  Pod  uwagę  będą  brane  kupony,  które  do  redakcji  dotrą  do
28 lutego 2018 roku do godziny 15:00.

d)  Na jednym gazetowym kuponie będzie można oddać głos na jednego kandydata.
e) Laureatem Plebiscytu zostanie osoba, która uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu.

§ 3 
Nagrody

       Zwycięzca Plebiscytu i kolejne 4 osoby z największą liczbą głosów uhonorowane zostaną
nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

§ 4
Ogłoszenie wyników

1. Uroczyste  ogłoszenie  wyników,  nagrodzenie  zwycięzców  i  tym  samym  zakończenie
Plebiscytu odbędzie się w marcu 2018 r.  

2. Wyniki  Plebiscytu  zostaną  ogłoszone  przez  Organizatorów  na  stronie  internetowej:
www.powiatkrasnicki.pl, fanpage`u  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku  na  Facebooku,
portalu www.krasnik24.pl oraz gazetach Głos Kraśnicki i Goniec Gazeta Powiatowa.

3. Podczas  Uroczystości  rozdania  nagród  zostaną  przyznane  honorowe  tytuły  Sportowego
Ambasadora Powiatu Kraśnickiego. Laureaci zostaną wybrani przez Organizatorów.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach spornych decydujący głos ma Starosta Kraśnicki.
2. Regulamin  Plebiscytu  jest  dostępny dla  uczestników w siedzibie  Starostwa Powiatowego

w  Kraśniku,  pok.  204  oraz  na  stronie  internetowej:  www.powiatkrasnicki.pl w  zakładce
Dla mieszkańca → Sport.

3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia
i interpretacja należy wyłącznie do Organizatorów.

4. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany  zasad  Plebiscytu  i  treści  Regulaminu
w trakcie trwania Plebiscytu.

5. Administratorem  danych  osobowych  Kandydatów  do  Plebiscytu  jest  Starosta  Kraśnicki
z  siedzibą  w  Kraśniku,  Al.  Niepodległości  20.  Uczestnik  Plebiscytu  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku dla celów
organizacji  Plebiscytu,  zgodnie  z  art.  23  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dn.  29  sierpnia  1997  r.
o  ochronie  danych  osobowych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  922  z  późn.  zm.)  oraz  na
wykorzystanie  jego  wizerunku  w materiałach  informacyjnych.  Uczestnik  może  w  każdej
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia.  Oddając głos w Plebiscycie  i  biorąc w nim udział  Uczestnik,  jego rodzic bądź
opiekun,  potwierdza,  że  wyraża  zgodę  na  zasady  Plebiscytu  zawarte  w  niniejszym
Regulaminie.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  ich  brak  uniemożliwia  wzięcie
udziału w Plebiscycie.

http://www.powiatkrasnicki.pl/
http://www.powiatkrasnicki.pl/

