Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego
Tyskiego Sportowca Roku 2018
„Tyskie Laury Sportowe”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca Roku 2018 „Tyskie Laury
Sportowe” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, przy
współudziale Tyskiego Tygodnika Miejskiego „Twoje Tychy”, którego wydawcą jest Śródmieście Sp. z
o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach.
2. Plebiscyt trwa od dnia 13.11.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.
II. ZASADY PRZEPROWADZENIA PLEBISCYTU
Etap I:
1. W pierwszym etapie Plebiscytu każdy Uczestnik może zgłosić sportowca, który jego zdaniem w 2018
roku osiągnął wybitne wyniki sportowe i zasługuje na nominację w Plebiscycie na Najpopularniejszego
Tyskiego Sportowca Roku 2018 „Tyskie Laury Sportowe”.
2. Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach: „Seniorzy” i „Młodzieżowcy”. Pod pojęciem „Senior” należy
rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich,
natomiast pod pojęciem „Młodzieżowiec” należy rozumieć sportowca, który w 2018 roku osiągnął
wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach młodzieżowych lub seniorskich. W przypadku, kiedy sportowiec
osiągnął wybitne wyniki sportowe w rozgrywkach seniorskich, ale wciąż mógł startować w rozgrywkach
młodzieżowych, uważa się go za „Młodzieżowca”.
3. Zgłaszać można sportowców, którzy urodzili bądź wychowali się w Tychach lub są
wychowankami tyskiego klubu sportowego lub w 2018 roku reprezentowali barwy klubu
mającego swoją siedzibę na terenie miasta Tychy.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie po pięciu sportowców do każdej kategorii.
5. Zgłoszenie sportowców odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
redakcja@twojetychy.pl w terminie do dnia 06.12.2018 r. W zgłoszeniu proponowanych sportowców
należy podać jego imię i nazwisko oraz dyscyplinę, którą uprawia.
Etap II:
6. Po zakończeniu pierwszego etapu Plebiscytu, Kapituła Plebiscytu na Najpopularniejszego Tyskiego
Sportowca Roku 2018 „Tyskie Laury Sportowe” spośród nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń,
dokona wyboru po dziesięciu sportowców w każdej kategorii, którzy otrzymają nominację i wezmą udział
w drugim etapie Plebiscytu.
7. W skład Kapituły Plebiscytu wejdzie pięć osób: po jednym przedstawicielu z ramienia Organizatora,
tygodnika „Twoje Tychy”, Rady Sportu Miasta Tychy, tyskiego środowiska trenerskiego oraz tyskiego
środowiska biznesowego.
8. Lista nominowanych sportowców zostanie opublikowana na łamach tygodnika „Twoje Tychy” oraz na
stronach www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl.
9. W drugim etapie Plebiscytu każdy Uczestnik może oddać swój głos na jednego sportowca
wśród nominowanych „Seniorów” oraz jednego sportowca wśród nominowanych
„Młodzieżowców”.

10. Oddawanie głosów odbywa się za pośrednictwem:
a) kuponów, które będą publikowane na łamach tygodnika „Twoje Tychy”, począwszy od 18.12.2018 r.
do 29.01.2019 r. i które należy dostarczyć (listownie lub osobiście) na adres: Tygodnik „Twoje Tychy”,
al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Plebiscyt na Najpopularniejszego Tyskiego Sportowca
Roku 2018”, w terminie do 31.01.2019 r.,
b) formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.tychy.pl, począwszy od 18.12.2018 r. do
29.01.2019 r.
11. W drugim etapie Plebiscytu Uczestnik może oddać swój głos tylko i wyłącznie na
sportowców, którzy zostaną wybrani przez Kapitułę Plebiscytu i znajdą się na liście
nominowanych sportowców. Głos oddany na sportowca spoza listy nominowanych będzie
traktowany jako nieważny.
12. Jeden Uczestnik może wypełnić i przysłać jedno zgłoszenie w II etapie Plebiscytu.
13. Ogłoszenie ostatecznych wyników Plebiscytu i wręczenie nagród dla pięciu
najpopularniejszych „Seniorów” oraz pięciu najpopularniejszych „Młodzieżowców” nastąpi
na uroczystej gali, która odbędzie się do końca marca 2019 roku.
III. LOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD UCZESTNIKÓW PLEBISCYTU
1. Spośród Uczestników Plebiscytu, którzy dostarczą prawidłowo wypełnione zgłoszenia wybranych
sportowców w II etapie, zostaną rozlosowane nagrody.
2. Każde zgłoszenie w II etapie, oprócz wybranych sportowców powinno zawierać: imię i nazwisko
Uczestnika Plebiscytu, dokładny adres zamieszkania (ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz
miejscowość), numer telefonu kontaktowego, a w przypadku oddania głosu na formularzu
zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.tychy.pl – obligatoryjnie adres e-mail.
3. Tylko kompletnie wypełnione zgłoszenia tzn. spełniające wszystkie warunki wymienione w pkt 2 będą
brały udział w losowaniu nagród.
4. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w terminie do dnia 28.02.2019 r.
IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW LOSOWANIA I WYDANIE NAGRÓD
1. Imiona i nazwiska oraz miejscowość zamieszkania 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 drogą korespondencyjną.
3. W celu potwierdzenia uprawnień do nagrody Organizator ma prawo żądać od osoby odbierającej
nagrodę okazania dokumentu tożsamości.
4. Nagrodę należy odebrać w przeciągu 3 miesięcy od dnia publikacji imion i nazwisk nagrodzonych
Uczestników Plebiscytu na łamach tygodnika „Twoje Tychy”. Wraz z upływem tego okresu,
roszczenie Uczestnika Plebiscytu o wydanie nagrody wygasa.
5. Uczestnik Plebiscytu utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a) okaże się, że jest pracownikiem Organizatora bądź podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w
przeprowadzenie Plebiscytu lub jest jego najbliższym,
b) nie odbierze jej z przyczyny niezależnej od Organizatora w terminie wskazanym w pkt 4,
c) wyśle więcej niż jedno zgłoszenie w II etapie Plebiscytu,
6. Dane osobowe nagrodzonych Uczestników Plebiscytu zostaną opublikowane za pomocą środków
masowego przekazu lub środków elektronicznych.
7. Nagrodzonym Uczestnikom Plebiscytu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych
właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
8. Nagroda w losowaniu zostanie wydana Uczestnikowi Plebiscytu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOSOWANIA
1. Organizator powoła Komisję nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia losowania.
2. Komisja, po przeprowadzeniu losowania, sporządzi protokół z podaniem jego wyników.
3. Uczestnik Plebiscytu, biorący udział w losowaniu, będzie mógł zapoznać się z w/w protokołem
Komisji w siedzibie Organizatora.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje dotyczące losowania nagród mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni, licząc od daty
ogłoszenia jego wyników.
2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. 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 2018”.
4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zainteresowanemu przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora losowania.
VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że dane
osobowe Uczestników Plebiscytu przetwarzane są w: MOSIR w Tychach (43-100), ul.
Piłsudskiego 12 w celach związanych z udziałem w inicjatywach upowszechniających rozwój o
promocję kultury fizyczne.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu, w tym publiczna informacja o nagrodzonych Uczestnikach
Plebiscytu przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes MOSIR Tychy (art.6 ust.1 lit. e)
RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR.
3. Udział w Plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.
4. Każdy Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać,
zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, jak również zgłosić sprzeciw
dotyczących ich przetwarzania, kierując swoje żądanie do siedziby MOSiR w Tychach, ul.
Piłsudskiego 12.
5. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych wynikają wyłącznie z niniejszego Regulaminu.
6. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, jak również nie podlegają
one profilowaniu.
7. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców tj. Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – wydawca Tyskiego Tygodnika
Miejskiego „Twoje Tychy”, jego czytelnikom, prawnikom, odbiorcom stron Internetowych.
8. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a zgłoszenia
zawarte w formie pisemnej (kupony drukowane w tygodniku „Twoje Tychy”) przez 5 lat.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie biorące udział w losowaniu jest równoznaczne z:
a) akceptacją przez Uczestnika Plebiscytu całości niniejszego Regulaminu, w tym sposobu realizacji
zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
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 podania do publicznej wiadomości – na łamach
tygodnika „Twoje Tychy” oraz na stronach www.tychy.pl i www.mosir.tychy.pl, danych
osobowych w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania,
2. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem nagród w losowaniu tj. w szczególności
kosztów związanych z przyjazdem zwycięzcy po odbiór nagrody.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub zakończenia Plebiscytu w każdym
czasie, bez podania przyczyny.

