REGULAMIN PLEBISCYTU SPORTOWEGO
GMINY WŁOSZAKOWICE 2020
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Plebiscytu Sportowego Gminy Włoszakowice 2020 jest Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
2. Plebiscyt Sportowy Gminy Włoszakowice 2020 objęty jest Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Włoszakowice.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- Organizatorze – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Plebiscycie – należy przez to rozumieć Plebiscyt Sportowy Gminy Włoszakowice
2020,
- Kapitule – należy przez to rozumieć zespół w skład którego wchodzą Wójt Gminy
Włoszakowice, Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz osoby
zasłużone dla sportu, zaproszone przez wójta; kapituła czuwa nad prawidłowym
przebiegiem całego plebiscytu,
- Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę lub drużynę zgłoszoną do udziału
w plebiscycie.
4. Celem plebiscytu jest:
a. Wyłonienie:
- Sportowca roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Trenera roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Młodzieżowca roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Imprezy roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Działacza roku 2019 Gminy Włoszakowice,
b. Popularyzacja sportu na terenie gminy Włoszakowice,
c. Popularyzacja osiągnięć sportowców mieszkających lub uprawiających sport
na terenie gminy Włoszakowice,
d. Promocja Organizatora,
e. Popularyzacja bezalkoholowego trybu spędzania wolnego czasu.
5. Publiczne ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi podczas Gali Sportu.

II.

KATEGORIE I NAGRODY

1. W ramach plebiscytu na podstawie głosowania wyłonieni zostaną:
- Sportowiec roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Młodzieżowiec roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Trener roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Impreza roku 2019 Gminy Włoszakowice,
- Działacz roku 2019 Gminy Włoszakowice.
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2. Kapituła przyznaje nagrodę w kategorii Nagroda Specjalna, do której nominuje osobę
lub instytucję godnie reprezentującą sportowe wartości i gminę Włoszakowice na
przestrzeni ostatnich lat lub wspierająca działalność sportową.
3. Opis kategorii:
a. Sportowiec Roku 2019 Gminy Włoszakowice
-

osoba pełnoletnia,

-

osoba, która w roku 2019 startowała w turniejach i zawodach odnosząc
sukcesy,

-

osoba może być mieszkańcem gminy Włoszakowice lub reprezentować
klub z terenu gminy Włoszakowice.

b. Młodzieżowiec Roku 2019 Gminy Włoszakowice
-

osoba niepełnoletnia,

-

osoba, która w roku 2019 startowała w turniejach i zawodach odnosząc
sukcesy,

-

osoba może być mieszkańcem gminy Włoszakowice lub reprezentować
klub z terenu gminy Włoszakowice.

c. Trener Roku 2019 Gminy Włoszakowice,
-

Osoba trenująca drużyny/osoby z terenu gminy Włoszakowice lub
mieszkająca na terenie gminy Włoszakowice i trenująca drużyny/osoby
spoza gminy Włoszakowice której podopieczni odnosili sukcesy
w roku 2019.

d. Impreza Sportowa Roku 2019 Gminy Włoszakowice
-

Impreza zorganizowana na terenie gminy Włoszakowice promująca
sport i rekreację wśród uczestników i mieszkańców oraz promujących
gminę Włoszakowice na terenie kraju i poza granicami

-

Dopuszczalne jest zgłaszanie imprez zarówno jednodniowych jak
i kilkudniowych oraz cyklicznych,

-

Nagrodę odbiera wyłącznie główny organizator.

e. Działacz Roku 2019 Gminy Włoszakowice
-

Osoba, która przez swoją pracę lub finansowanie sportu na terenie
gminy Włoszakowice w znacznym stopniu przyczyniła się do
sukcesów lub rozwoju danej dyscypliny,

-

Osoba musi wspierać sekcje niezrzeszone lub kluby sportowe
działające na terenie gminy Włoszakowice.

4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkową statuetkę oraz upominki
ufundowane przez Organizatora.
5. Osoby, które w kategoriach zajmą miejsca II-V otrzymają pamiątkowy medal.
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III.

ETAPY

1. Plebiscyt składa się dwóch etapów:
- etap I – zgłoszenia do plebiscytu,
- etap II – głosowanie w plebiscycie poprzez wysyłanie wiadomości SMS oraz
głosowanie Kapituły
2. Etap I polega na zgłoszeniu do kandydatów, którzy w 2019 roku odnosili sukcesy.
3. Wzór zgłoszenia do plebiscytu zawiera załącznik niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenia

należy

wysyłać

plebiscyt@wloszakowice.pl od

w

formie

elektronicznej

na

adres:

3 stycznia 2020 r. do dnia 16 stycznia 2020r.

włącznie. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
5. Zgłoszenia, które wpłyną na innych drukach niż wzór z załącznika, nie będą brane
pod uwagę przy ogłaszaniu plebiscytu.
6. Kapituła może zgłaszać kandydatów, którzy w jej opinii zasługują na wyróżnienie
w postaci uczestnictwa w Plebiscycie.
7. Do etapu drugiego wejdzie maksymalnie 10 osób w danej kategorii oraz 5 imprez
sportowych.
8. Każdy kandydat podlega weryfikacji przez Kapitułę pod względem uzyskanych
sukcesów i przynależności do kategorii.
9. Do wyłącznej właściwości Kapituły należy wybór kandydatów, którzy wejdą do etapu
II.
10. Kandydatom, którzy weszli do II etapu zostaną przydzielone numery do głosowania.
11. Kandydaci, którzy weszli do II etapu, zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniu
organizacyjnym w dniu 23 stycznia 2020 roku w godzinach 14-16. Spotkanie
odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
12. Sylwetki kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostaną przedstawione na
stronach:

www.gosr.wloszakowice.pl,

www.wloszakowice.pl

oraz

facebook.pl/gosirwloszakowice.
13. Rozpoczęcie

etapu

II

plebiscytu

www.gosr.wloszakowice.pl,

zostanie

ogłoszone

www.wloszakowice.pl

na

stronach:
oraz

facebook.pl/gosirwloszakowice.

IV.

GŁOSOWANIE

1. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, bez względu na
obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.
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2. Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pomocą SMS‐ów. Aby zagłosować na
swojego kandydata, należy wysłać SMS na numer 4322 w treści wpisując odpowiedni
prefix i numer kandydata.
Prefixy:
SPORTOWIEC
JUNIOR
DZIALACZ
TRENER
IMPREZA
Przykład: Jeśli chcemy zagłosować na sportowca o numerze 9 należy wysłać SMS o
treści SPORTOWIEC.9
UWAGA: W JEDNEJ WIADOMOŚCI SMS MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ
WYŁĄCZNIE NA JEDNEGO KANDYDATA LUB IMPREZĘ. SMS W
KTÓRYM ZNAJDOWAĆ BĘDZIE SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDEN NUMER NIE
BĘDZIE LICZONY. (przykład: SPORTOWIEC.1.2 – BŁĄD)
Po odpowiednim prefixie należy umieścić kropkę. Należy pamiętać, by nie stosować
polskich znaków.
3. Wysłanie SMS jest darmowe – Organizator nie pobiera dodatkowych opłat.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za opłaty pobrane przez operatora sieci
komórkowej numeru telefonu, z którego wysłano SMS.
4. Głosujący mogą wysłać maksymalnie trzy wiadomości SMS w Plebiscycie z jednego
numeru telefonu na każdą kategorię. Po wykorzystaniu limitu wiadomości SMS,
dalsze głosowanie będzie niemożliwe.
5. Wysłanie przez Głosującego wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez
niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

V.

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje kandydat, który uzyska największą średnią wartość
spośród uzyskanego procentu oddanych głosów SMS oraz uzyskanego procentu
głosów oddanych przez członków Kapituły.
2. W przypadku otrzymania takiego samego wyniku, Kapituła dokona klasyfikacji
końcowej zainteresowanych kandydatów.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje związane z plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora, na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karola Kurpińskiego
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29, 64-140 Włoszakowice, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem
wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z plebiscytem najpóźniej
do 7 dni od daty zakończenia plebiscytu. Reklamacje związane z plebiscytem
rozstrzyga Kapituła w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja
Kapituły rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie i zobowiązany
jest do ich opublikowania.
4. Organizator oznajmia, iż baza danych tworzona na potrzeby przeprowadzenia
plebiscytu przetwarzana będzie wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców plebiscytu.
Po zakończeniu plebiscytu baza nie będzie wykorzystywana przez organizatora.

6

