
REGULAMIN VII PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA, 
NAJLEPSZEGO TRENERA I NAJPOPULARNIEJSZEGO 

SPORTOWCA BARLINKA 2009

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VII plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2009, najlepszego 
sportowca  Barlinka  2009,  najlepszego  trenera  Barlinka  2009  zwany  dalej 
plebiscytem, organizuje Barlinecki Ośrodek Kultury wraz z wybranymi przez 
siebie partnerami.

2. Celem plebiscytu jest:
a) wyłonienie  drogą  publicznego  głosowania  najpopularniejszego 

sportowca Barlinka w 2009 roku
b) wyłonienie najlepszego sportowca 2009 i najlepszego trenera 2009 w 

Barlinku poprzez tajne głosowanie dokonane przez powołaną do tego 
celu  kapitułę  z  nadesłanych  do  kapituły  nominacji   według 
oddzielnego regulaminu. 

3.  Rozpoczęcie  VII  plebiscytu  zostanie  ogłoszone  w listopadowym wydaniu 
„Echa Barlinka”, „Pulsu Barlinka”, „Gazety Lubuskiej”, oraz Radiu VOX FM 
Lipiany.

4.  Patronat  medialny  nad VII  plebiscytem obejmuje:  „Echo Barlinka”,  „Puls 
Barlinka”, „Gazeta Lubuska”, oraz Radio VOX FM Lipiany.

5. Publiczne ogłoszenie  wyników VII plebiscytu nie może nastąpić wcześniej 
niż podczas „Gali Mistrzów Sportu” w dniu 20. 02. 2010r.

6.  Przebiegiem  całego  VII  plebiscytu  kieruje  kapituła,  powołana  przez 
kierownictwo Barlineckiego Ośrodka Kultury.

7.  Pracownicy,  współpracownicy  Barlineckiego  Ośrodka  Kultury  wraz  z 
wybranymi  przez  siebie  partnerami  w  zakresie  organizacji  VII  plebiscytu 
zobowiązani  są  do  zachowania  tajemnicy  we  wszystkich  kwestiach  z  nim 
związanych.

8. Dla głosujących na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2009 organizator 
wraz z wybranymi przez siebie partnerami zabezpiecza pulę 20 nagród.
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9.W momencie losowania dla czytelników głosujących, jeżeli zajdzie przypadek 
wylosowania  jednej  osoby  kilkakrotnie  to  osobie  tej  przysługuje  tylko  jedna 
nagroda.

10. Nagrody dla:
a) najlepszego  trenera  –  zabezpiecza  firma  Korporacja  Budowlana 

KOPAHAUS S.A. Grzegorz Kopaczewski – sponsor tej nagrody.
b) najpopularniejszego  sportowca  –  zabezpiecza  firma  „HANDEL 

Artykułami Spoż. - Przemysłowymi Lech Zdunowski” – sponsor tej 
nagrody

c) najlepszego sportowca – zabezpiecza firma AVANS „ELTEL” Micek 
Wojciech, Micek Anna – spółka jawna – sponsor tej nagrody

II. GŁOSOWANIE

11. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, bez względu na 
obywatelstwo,  miejsce  zamieszkania  i  siedzibę,  które  ukończyły  w  dniu 
ogłoszenia plebiscytu 13 lat.

12. Wyłączeniu z głosowania podlegają pracownicy organizatora.

13. Głosowanie na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2009r. odbywa się 
za pomocą SMS-a na numer 71051, oraz na specjalnie do tego przygotowanych 
kuponach drukowanych w „Echu Barlinka”, „Pulsie Barlinka”. 

14. Żeby zagłosować na swojego kandydata, wyślij SMS-a na numer 71051, w 
treści  wpisz  słowo:  nominowany.  i  dalej  numer  swojego  faworyta  (np. 
nominowany.1). Koszt SMS-a to 1,22 zł z VAT.

15.  Kupon do Głosowania na najpopularniejszego sportowca Barlinka 2009r. 
zawiera:

a) miejsce na wpisanie imienia i nazwiska sportowca
b) miejsce na wpisanie nazwiska i adresu głosującego

16. Oryginalne kupony można składać w następujących instytucjach: Barlinecki 
Ośrodek  Kultury,  Centrum  Informacji  Turystycznej,  Biblioteka  Publiczna, 
Redakcje „Echo Barlinka”, „Pulsu Barlinka”, „Gazety Lubuskiej”.
17. Kupon jest ważny jeżeli:

a) został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety: „Echo Barlinka”, 
„Pulsu Barlinka”, „Gazeta Lubuska”, lub gazety upoważnionej

b) dotyczy plebiscytu właściwego roku
c) wpisano w nim imię i nazwisko sportowca
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d) zawiera imię i nazwisko oraz adres nadawcy
e) został doręczony do miejsc wymienionych w pkt. 14 do 

dnia 18. 02. 2010r. (czwartek) włącznie.

18. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy.

III. OBLICZANIE GŁOSÓW

19. Obliczenia głosów dokonuje powołana do tego celu kapituła.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia VII plebiscytu.

21. Barlinecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w 
regulaminie i zobowiązany jest do ich opublikowania.

specjalista ds. sportu
Wroński Sylwester
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