REGULAMIN GŁOSOWANIA NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ORAZ TRENERA
ŻYRARDOWA ROKU 2017
1. Postanowienia ogólne:
1. Plebiscyt organizowany jest przez Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Spółkę AQUA
Żyrardów.
2. Celem plebiscytu jest wyłonienie – drogą publicznego głosowania – najlepszego
trenera oraz sportowca Żyrardowa roku 2017.
3. Pracownicy Organizatora, jak również instytucje z nim współpracujące w zakresie
organizacji plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich
kwestiach związanych z Plebiscytem.
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5. Do głosowania uprawnione są osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo
i miejsce zamieszkania.
6. Nad przebiegiem głosowania podczas plebiscytu czuwać będzie Kamil Przybyłowski
– pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa.
2. Głosowanie w ramach wyłonienia z plebiscytu najlepszego trenera oraz zawodnika spośród
nominowanych przez Żyrardowską Radę Sportu i Prezydenta Miasta Żyrardowa
10 sportowców oraz 3 trenerów, rozpocznie się na stronie internetowej w dniu 28.12.2017 r.,
a zakończy w dniu 21.01.2018 r..
3. W dniu 28.12.2017 r., w serwisie www.sportowiec.zyrardow.pl zostanie opublikowana
lista 10 nominowanych sportowców oraz lista 3 trenerów.
4. Głosowanie w ramach plebiscytu, odbywa się metodą:
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5. Głosowanie poprzez internet, które rozpocznie się w dniu 28.12.2017r. a zakończy dnia
21.01.2018 r., będzie przebiegało według następujących zasad:
1. Głosujący na stronie www.sportowiec.zyrardow.pl może wybrać tylko jednego
sportowca lub trenera spośród nominowanych klikając w przeznaczone do tego
miejsce oraz dokonując autoryzacji poprzez podanie imienia i nazwiska oraz numeru
PESEL,
2. Obcokrajowcy mogą wysłać maila z wyborem jednego sportowca lub jednego
trenera spośród nominowanych wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego
tożsamość na adres kprzybylowski@zyrardow.pl

3. Głos jest ważny, gdy głosujący wybierze jednego sportowca lub trenera spośród
nominowanych,
4. W głosowaniu internetowym 1 osoba może oddać 1 głos.
6. Spełnienie przesłanek wymienionych w punkcie 5 oznacza zaakceptowanie warunków
regulaminu i przystąpienie do plebiscytu.
7. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów poprzez działanie niezgodne z Regulaminem,
w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju
automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów, nie
oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu e-mail. Głosy, które
wzbudzą podejrzenie u Organizatora zostaną anulowane.
8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania,
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie,

