Regulamin Plebiscytu „WŁODARZ NA MEDAL” 2018
Art. 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Plebiscytu jest Pracownia Rozwoju INKUBATOR (NIP 569 000 0491, ul. Stary Rynek
5, 06-500 Mława) jako wydawca portalu codziennikmlawski.pl.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia
plebiscytu pod nazwą „WŁODARZ NA MEDAL”.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Łukasz Piotrowski,
b) Jerzy Kącki,
c) Hanna Kuczkowska.
Art.2. WARUNKI UDZIAŁU W PLEBISCYCIE
1.Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w plebiscycie są obecni włodarze z powiatu
mławskiego - starosta, burmistrz, wójtowie gmin. Lista kandydatów do plebiscytu została
przygotowana przez redakcję codziennikamlawskiego.pl w oparciu o publikację w BIP.
2. Zdjęcia kandydatów zostały ponumerowane i umieszczone na stronie portalu codziennikmlawski.pl.
3. Na wniosek pisemny uczestnika jego kandydatura zostanie wycofana z udziału w Plebiscycie.
4. Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby które:
a) oddadzą głos w Plebiscycie,
b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
1. Plebiscyt będzie trwał w dniach 14 września 2018 r. (od godz. 07:30) do 5 października 2018 r. (do
godz.23.59).
Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
1. Każdej osobie został przydzielony numer porządkowy. W czasie trwania plebiscytu zdjęcia
kandydatów wraz z przyporządkowanymi im numerami będą zamieszczone na portalu
codziennikmlawski.pl.
2. Głosować można wysyłając wiadomości SMS .

3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
4. Aby oddać głos, należy wysyłać na numer 71480 SMS o treści TYP.WM.x,
gdzie x to numer porządkowy danego kandydata.
Koszt jednego SMS-a wynosi 1,23 z VAT.
5. Wyniki głosowania SMS-owego będą prezentowane na portalu codziennikmlawski.pl.
Art. 5 NAGRODY
1. Zwycięzcy Plebiscytu (3 włodarze z najwyższą liczbą głosów), otrzymają dyplomy odpowiednio
dyplom złoty za 1 miejsce, srebrny za 2 miejsce i brązowy za 3 miejsce.
2. Włodarz z najwyższą liczbą głosów zostanie zaprezentowany na portalu codziennikmlawski.pl oraz
otrzyma tytuł „WŁODARZ NA MEDAL”!
3. Po odbiór nagrody laureaci mogą się zgłaszać w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
Art. 6. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Codziennik
Mławski, ul. Stary Rynek 5, 06-500 Mława.
2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla
doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich
rozpatrzeniu.

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora (Mława, ul. Stary
Rynek 5) oraz pod adresem codziennikmlawski.pl.

