
REGULAMIN	I	ETAPU	82.	PLEBISCYTU		
NA	NAJLEPSZEGO	SPORTOWCA	POLSKI	2016	ROKU	i	KONKURSU	

	
Postanowienia	ogólne	
	

1. 82.	 Plebiscyt	 na	 Najlepszego	 Sportowca	 Polski	 2016	 Roku	 (zwany	 dalej	 „Plebiscytem”),	
organizuje	 Ringier	 Axel	 Springer	 Polska	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 (02-672),	 ul.	
Domaniewska	 52,	 wydawca	 „Przeglądu	 Sportowego”	 (dalej	 zwany„Organizatorem	 1”)	 oraz	
Telewizja	Polska	S.A.	z	siedzibą	w	Warszawie	(00-999),	ul.	Jana	Pawła	Woronicza	17,	nadawca	
„Programu	1	Telewizji	Polskiej”	(zwana	dalej	„Organizatorem”).	
	

2. Plebiscyt	składa	się	z	dwóch	Etapów.	Dodatkowo	w	ramach	I	Etapu	Plebiscytu	zorganizowany	
zostanie	 Konkurs	 towarzyszący	 Plebiscytowi	 (dalej:	 Konkurs).	 Fundatorem	 nagrody	 w	
Konkursie	jest	PGNiG.		

	
3. Niniejszy	Regulamin	określa	zasady	I	Etapu	Plebiscytu	oraz	Konkursu,	którego	organizatorem	

jest	Ringier	Axel	Springer	Polska	Sp.	z	o.o.,	Regulamin	II	Etapu	Plebiscytu,	który	organizowany	
jest	przez	Telewizję	Polską	S.A.	ukaże	się	w	sposób	odrębnie	ustalony	przez	Telewizję	Polską	
S.A.	przed	rozpoczęciem	II	Etapu	Plebiscytu.	

	
4. Telewizja	Polska	S.A.	ponosi	pełną	odpowiedzialność	za	treść	i	formułę	II	Etapu	Plebiscytu.	

	
5. Celem	82.	Plebiscytu	 jest	wyłonienie	–	drogą	publicznego	głosowania	–	 listy	10	najlepszych	

polskich	sportowców	2016	roku.	
	

6. Pracownicy	Organizatora	1,	 jak	również,	 instytucje	 i	osoby	z	nim	współpracujące	w	zakresie	
organizacji	 I	 Etapu	 Plebiscytu,	 zobowiązani	 są	 do	 zachowania	 tajemnicy	 we	 wszystkich	
kwestiach	związanych	z	Plebiscytem	i	Konkursem.	

	
7. Regulamin	 I	 Etapu	 Plebiscytu	 oraz	 informacje	 z	 nim	 związane	 zostaną	 opublikowane	 w	

specjalnym	 serwisie	 internetowym	 umieszczonym	 na	 www.przegladsportowy.pl.	 Lista	
kandydatów	będzie	emitowana	przez	TVP	1	i	drukowana	w	„Przeglądzie	Sportowym”	a	także	
dostępna	 na	 stronie	 internetowej	 www.przegladsportowy.pl,	 z	 zastrzeżeniem	 pkt	 16	 b	
Regulaminu.	

	
8. Do	głosowania	w	I	Etapie	Plebiscytu	oraz	Konkursie	uprawnione	są	pełnoletnie	osoby	fizyczne	

lub	 niepełnoletnie	 reprezentowane	 przez	 rodziców	 lub	 opiekunów,	 bez	 względu	 na	
obywatelstwo	i	miejsce	zamieszkania	z	wyłączeniem:	

	
a. pracowników	 oraz	 stron	 umów	 cywilnoprawnych	 zawieranych	 przez	 Organizatorów	 lub	

spółek	zależnych	od	Organizatorów,	
	

b. innych	osób,	które	brały	udział	w	organizowaniu	Plebiscytu,	
	

c. osób	 najbliższych	 wobec	 osób	 wymienionych	 w	 lit.	 a.	 i	 b.	 powyżej,	 to	 jest	 osób	 będących	
wobec	 takiej	 osoby	małżonkiem,	wstępnym,	 zstępnym,	 rodzeństwem,	 powinowatym	w	 tej	
samej	linii	lub	stopniu,	osobą	pozostającą	w	stosunku	przysposobienia	lub	jej	małżonkiem,	a	
także	osobą	pozostającą	we	wspólnym	pożyciu.	
	
	
	
	



	Czas	trwania	I	Etapu	Plebiscytu	i	Konkursu	
	

9. Głosowanie	w	ramach	I	Etapu	Plebiscytu	za	pośrednictwem	kuponów,	o	którym	mowa	w	pkt	
13a	Regulaminu	rozpocznie	się	w	dniu	25	listopada	2016	roku	oraz	zakończy	dnia	3	stycznia	
2017	 roku,	 zgodnie	 z	 pkt	 14	 Regulaminu.	 Głosowanie	 w	 ramach	 I	 Etapu	 Plebiscytu	 za	
pośrednictwem	strony	internetowej,	o	którym	mowa	w	pkt	13b	Regulaminu	rozpocznie	się	w	
dniu	 24	 listopada	 2016	 roku	 o	 godzinie	 14:00	 oraz	 zakończy	 dnia	 6	 stycznia	 2017	 roku	 o	
godzinie	20:00,	zgodnie	z	pkt	15	Regulaminu.	Uczestnicy	niniejszego	głosowania	uprawnieni	
są	do	udziału	w	losowaniu	Nagrody	Głównej,	o	której	mowa	w	pkt	27	Regulaminu.	Nagroda	
Główna	zostanie	wylosowana	w	dniu	Gali	 i	Balu	Mistrzów	Sportu	7	 stycznia	2017	 r.	Wyniki	
losowania	 Nagrody	 Głównej	 opublikowane	 zostaną	 w	 „Przeglądzie	 Sportowym”	 w	 dniu	 9	
stycznia	2017	r.	
	
9	a.	Głosowanie	w	ramach	I	Etapu	Plebiscytu	za	pośrednictwem	mediów	społecznościowych,	
o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 13c	 Regulaminu	 rozpocznie	 się	 w	 dniu	 24	 listopada	 2016	 roku	 o	
godzinie	14:00	oraz	zakończy	dnia	6	stycznia	2017	roku	o	godzinie	20:00.	Głosowanie	poprzez	
media	 społecznościowe	 nie	 upoważnia	 do	 udziału	w	 losowaniu	 Nagrody	 Głównej,	 o	 której	
mowa	w	pkt	27	ani	Nagrody	PGNiG,	o	której	mowa	w	pkt	27a	Regulaminu.		
	
9b.	Konkurs	towarzyszący	Plebiscytowi	rozpocznie	się	w	dniu	2	grudnia	2016	roku	o	godzinie	
14:00	 oraz	 zakończy	 dnia	 6	 stycznia	 2017	 roku	 o	 godzinie	 20:00.	 (Czas	 trwania	 Konkursu),	
zostanie	 przeprowadzony	 zgodnie	 z	 pkt	 17	 Regulaminu.	 Uczestnicy	 niniejszego	 Konkursu	
rywalizowali	będą	o	Nagrodę	PGNiG,	o	której	mowa	w	pkt.	27a	Regulaminu.	

	
	Komisja		
	

10. Przebiegiem	 I	 Etapu	 Plebiscytu	 i	 Konkursu	 kieruje	 powołana	 przez	 Organizatora	 1	 komisja	
(dalej:	 „Komisja	 ”).	 Komisja	 zostanie	 powołana	 przed	 oficjalnym	 rozpoczęciem	 Plebiscytu	w	
dniu	24	listopada	2016	roku.	

	
11. W	skład	Komisji	wejdzie	pięć	osób	delegowanych	przez		Organizatora	1,	w	tym	przedstawiciel	

niezależnego	od	Organizatorów	Audytora	Plebiscytu.	
	
	Sposoby	głosowania	
	

12. W	dniu	25	listopada	2016	roku	na	łamach	„Przeglądu	Sportowego”,	oraz	w	dniu	24	listopada	
2016	 roku	 w	 serwisie	 www.przeglądsportowy.pl	 zostanie	 opublikowana	 lista	 20	 imion	 i	
nazwisk	sportowców	(dalej:	„Nominowani	Sportowcy”),	ustalona	przez	Komisję.	

	
13. 	Głosowanie	w	I	Etapie	Plebiscytu	odbywa	się	trzema	metodami:	

	
a. poprzez	wysłanie	kuponu/ów	wyciętego/tych	z	gazety	-	dziennika	Przegląd	Sportowy,	

zgodnie	z	pkt	14	Regulaminu,	
	

b. poprzez	 Internet	 -	 strona	 www.przegladsportowy.pl,	 zgodnie	 z	 pkt	 15	 i	 17	
Regulaminu	

	
c. poprzez	 media	 społecznościowe	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram	 zgodnie	 z	 pkt	 16	

Regulaminu	
	

14. Głosowanie	 poprzez	 wysłanie	 kuponu	 wyciętego	 z	 gazety,	 które	 rozpocznie	 się	 w	 dniu	 25	
listopada	2016	roku	i	będzie	trwać	do	3	stycznia	2017	roku	(termin	dostarczenia	kuponów	do	



siedziby	Organizatora	1),	przebiegnie	według	następujących	zasad:	
	

a. Głosowanie	 odbywa	 się	 na	 specjalnie	 do	 tego	 przeznaczonych	 kuponach,	
drukowanych	w	gazecie	„Przegląd	Sportowy”.	
	

b. Publikacja	 kuponów	 plebiscytowych	 będzie	 się	 odbywała	 w	 każdym	 wydaniu	
„Przeglądu	 Sportowego”	 ukazującym	 się	w	 dniach	 od	 25	 listopada	 2016	 roku	 do	 31	
grudnia	2016	roku.	
	

c. Każdy	 kupon	 zawiera:	 miejsce	 na	 wpisanie	 imion	 i	 nazwisk	 dziesięciu	 sportowców	
wybranych	 spośród	 Nominowanych	 Sportowców	 oraz	 imienia,	 nazwiska	 i	 adresu	
głosującego,	wieku	oraz	telefonu.	Głos	jest	ważny,	gdy	dla	każdego	miejsca,	w	polach	
od	1	do	10,	głosujący	wybierze	innego	sportowca	z	listy	Nominowanych	Sportowców.	

	
	

d. Kupon	 jest	 ważny,	 jeśli:	 został	 wycięty	 z	 oryginalnego	 egzemplarza	 „Przeglądu	
Sportowego”;	 dotyczy	 Plebiscytu	 roku	 2016;	 zawiera	 dziesięciu	 wytypowanych	
sportowców	oraz	 imię	 i	 nazwisko,	 adres,	wiek	 oraz	 telefon	 głosującego;	 a	 także	 gdy	
został	doręczony	drogą	pocztową	w	przesyłce	nie	wymagającej	pokwitowania	adresata	
lub	osobiście	przez	głosującego	i	dotarł	na	adres	Organizatora	1	do	redakcji	„Przeglądu	
Sportowego”	do	dnia	3	stycznia	2016	roku,	zgodnie	z	pkt	e	poniżej.	
	

e. Adres,	 pod	 który	 należy	 przesyłać	 wypełnione	 kupony	 jest	 następujący:	 Redakcja	
„Przeglądu	 Sportowego”,	 ul.	 Domaniewska	 52,	 02-672	 Warszawa.		
W	 przypadku	 osobistego	 doręczenia	 wypełnionych	 kuponów	 głosujący	 powinien	
zgłosić	 się	 do	 recepcji	 redakcji	 (adres	 jak	 wyżej).	 Zgłoszenia	 kuponów	 po	 3	 stycznia	
2016	roku	nie	będą	uwzględniane.	

	
f. Każdy	 z	 głosujących	 może	 przysłać	 dowolną	 liczbę	 kuponów	 wyciętych	 z	 gazety,	

umieszczając	na	nich	imiona	i	nazwiska	dowolnych	Nominowanych	Sportowców.	
	

g. Wszystkie	ważne	głosy	oddane	za	pośrednictwem	kuponów	wyciętych	z	gazety	wezmą	
udział	w	losowaniu	Nagrody	Głównej.	
	

15. 	Głosowanie	 poprzez	 Internet	 -	 stronę	 internetową	 www.przegladsportowy.pl,	 które	
rozpocznie	 się	 w	 dniu	 24	 listopada	 2016	 roku	 o	 godz.	 14:00	 i	 będzie	 trwać	 do	 dnia	 6	
stycznia	2017	roku	do	godz.	20:00,	przebiegnie	według	następujących	zasad:	
	

a. Głosujący	na	 stronie	www.przegladsportowy.pl	użytkownik	może	wybrać	 tylko	 jednego	
sportowca	 spośród	 Nominowanych	 Sportowców	 klikając	 w	 jego	 zdjęcie,	 a	 następnie	
dokonując	 autoryzacji	 swojego	 wyboru	 za	 pomocą	 konta	 na	 Facebooku,	 Twitterze,	 w	
Google	 Plus	 lub	 Onet	 oraz	 akceptując	 niniejszy	 Regulamin	 poprzez	 zaznaczenie	
odpowiedniego	boksu.		

	
b. Aby	 wziąć	 udział	 w	 losowaniu	 Nagrody	 Głównej	 należy	 dodatkowo	 podać	 swoje	 dane	

kontaktowe	(imię,	nazwisko,	numer	telefonu)	oraz	wyrazić	zgodę	na	wymagane	klauzule	
postępując	zgodnie	z	instrukcjami	podanymi	na	stronie	www.przegladsportowy.pl.	

	
c. Głosujący	 za	 pośrednictwem	 Internetu	 użytkownik	 wybiera	 tylko	 jednego	 sportowca	 z	

listy	Nominowanych	Sportowców.	
	
d. Głos	 jest	 ważny,	 gdy	 głosujący	 wybierze	 jednego	 sportowca	 z	 listy	 Nominowanych	



Sportowców.	
	

e. Każdy	z	głosujących	poprzez	stronę	www.przegladsportowy.pl	może	oddać	swój	głos	raz	
na	24	godziny	w	trakcie	trwania	I	Etapu	Plebiscytu.	

	
f. Wszystkie	prawidłowo	oddane	niniejszą	drogą	głosy	wezmą	udział	w	losowaniu	Nagrody	

Głównej,	 o	 której	 mowa	 w	 pkt.	 27	 pod	 warunkiem,	 że	 głosujący	 wypełni	 formularz	
danych	osobowych	i	wyrazi	stosowne	zgody,	o	których	mowa	w	lit.	b.	powyżej.	

16. Głosowanie	 poprzez	 media	 społecznościowe,	 które	 rozpocznie	 się	 zgodnie	 z	 pkt	 9a	
Regulaminu,	odbywa	się	w	następujący	sposób	i	na	następujących	zasadach:	
a. Głosujący	musi	posiadać		

konto	przynajmniej	w	jednym	z	trzech	określonych	serwisów	społecznościowych:	
www.facebook.com;	www.twitter.com	www.instagram.com	 (w	 serwisie	
Instagram	i	Facebook,	oznaczone	jako	publiczne),	w	okresie	trwania	głosowania;	

b. Organizator	 I	 opublikuje	w	 serwisach	 społecznościowych	 listę	 kandydatów	 (nazwisk	 i	
nazwy	grup	sportowców),	pod	następującymi	adresami:	

i. https://www.facebook.com/przegladsportowy/	
ii. https://www.facebook.com/onetsport/	
iii. https://twitter.com/przeglad	
iv. https://twitter.com/onetsport	
v. http://instagram.com/onetsport	
vi. http://instagram.com/przeglad	

c. Oddanie	 ważnego	 głosu	 polega	 na	 publikacji	 wpisu	 w	 jednym	 z	 trzech	 serwisów	
społecznościowych	albo	w	każdym	z	nich,	w	sposób	następujący:	

i. 	w	 serwisie	 Facebook	 poprzez	 opublikowanie	 na	 swojej	 tablicy	 wpisu	
zawierającego	imię	i	nazwisko	sportowca	(lub	nazwę	grupy	sportowców)	wraz	
z	hasztagiem:	#sportowiecroku,	potwierdzający	wybór	użytkownika	

ii. w	serwisie	Twitter	(www.twitter.com)	poprzez	opublikowanie	na	swojej	tablicy	
wpisu	zawierającego	imię	i	nazwisko	sportowca	(lub	nazwę	grupy	sportowców)	
wraz	z	hasztagiem:	#sportowiecroku,	potwierdzający	wybór	użytkownika	

iii. w	serwisie	Instagram	(www.instagram.com)	poprzez	opublikowanie	na	swojej	
tablicy	wpisu	ze	zdjęciem	sportowca	zawierającego	imię	i	nazwisko	sportowca	
(lub	 nazwę	 grupy	 sportowców)	 wraz	 z	 hashtagiem:	#sportowiecroku,	
potwierdzający	wybór	użytkownika	
	

*	 Hashtag	 jest	 pojedynczym	 słowem	 lub	 wyrażeniem	 bez	 spacji	 poprzedzonym	
symbolem	#	
*	użytkownik	ponosi	wyłączą	odpowiedzialność	za	publikację	zdjęć	w	ramach	własnego	
konta	w	mediach	społecznościowych		
*	Posty	zamieszczane	przez	użytkownika	konta,	o	których	mowa	powyżej	muszą	mieć	
status	„publiczne”	

	
Przykład:	
	

Robert	Lewandowski	#sportowiecroku	
 
#sportowiecroku	Robert	Lewandowski 
	
głosuję	na	#sportowiecroku	Robert	lewandowski 

	
Przykład	głosu	nieważnego:	

czy	Robert	Lewandowski	powinien	zostać	#sportowiecroku? 



	
d. Tylko	 wpisy	 z	 hasztagiem,	 imieniem	 i	 nazwiskiem	 sportowca	 (lub	 nazwą	 grupy	

sportowców/zdjęciem)	 ,	 potwierdzające	 wybór	 użytkownika,	 biorą	 udział	 w	
Głosowaniu	

e. W	Głosowaniu	można	wziąć	udział	raz	dziennie,	na	każdym	z	wymienionych	serwisów	
społecznościowych..	

f. W	 Głosowaniu	 można	 brać	 udział	 wyłącznie	 osobiście,	 tj.	 niedopuszczalne	 jest	
tworzenie	kont	i	oddawanie	głosów	w	imieniu	osób	trzecich.		

g. Zgłoszenie	udziału	w	głosowaniu	poprzez	publikację	zgodną	z	wytycznymi	wskazanymi	
w	 pkt	 c	 powyżej	 oznacza	 akceptację	 jego	 zasad	 przewidzianych	 w	 niniejszym	
Regulaminie.		

h. h.	 Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 nieprzyjęcia	 głosów,	 które	 nie	 dotarły	 do	
niego	w	odpowiednim	terminie,	z	przyczyn	od	niego	niezależnych,	m.in.	wskutek	awarii	
łączy	internetowych	czy	systemu	Uczestnika	głosowania,	na	które	nie	miał	wpływu.		

i. Głosy	oddane	przy	pomocy	mediów	społecznościowych	nie	biorą	udziału	w	losowaniu	
Nagrody	Głównej	opisanej	w	pkt	24.	

17. Aby	wziąć	udział	a	Konkursie	towarzyszącym	Plebiscytowi	i	zawalczyć	o	Nagrodę	PGNiG,	o	
której	 mowa	 w	 pkt	 27a	 Regulaminu	 należy	 zagłosować	 w	 Plebiscycie	 zgodnie	 z	 pkt	 17	
Regulaminu	 tj.	 wejść	 na	 stronę	 internetową	 www.przeglądsportowy.pl,	 zagłosować	 na	
sportowca,	wypełnić	zamieszczony	tam	formularz	zgłoszeniowy	oraz	UWAGA:	dodatkowo	
odpowiedzieć	 na	 pytanie	 otwarte	 (dalej:	 Zgłoszenie).	 Użytkownik	 może	 wybrać	 tylko	
jednego	 sportowca	 spośród	 Nominowanych	 Sportowców	 klikając	 w	 jego	 zdjęcie,	 a	
następnie	 dokonując	 autoryzacji	 swojego	 wyboru	 za	 pomocą	 konta	 na	 Facebooku,	
Twitterze,	 w	 Google	 Plus	 lub	 Onet	 oraz	 akceptując	 niniejszy	 Regulamin	 poprzez	
zaznaczenie	odpowiedniego	boksu.		

18. Spełnienie	 przesłanek	 opisanych	 w	 pkt	 14-17	 powyżej	 oznacza	 przystąpienie	 do	 Etapu	 I	
Plebiscytu	 oraz	 akceptację	 jego	 warunków.	 Spełnienie	 przesłanek	 opisanych	 w	 pkt	 17	
powyżej	oznacza	przestąpienie	do	Konkursu	oraz	akceptację	jego	warunków.	
	

19. Po	 zakończeniu	 czasu	 trwania	 I	 Etapu	 Plebiscytu,	 w	 dniu	 7	 stycznia	 2017	 r.	 spośród	
wszystkich	Uczestników,	którzy	oddali	ważne	głosy	przy	pomocy	kuponu	oraz	w	przypadku	
Uczestników,	 którzy	 głosowali	 w	 Plebiscycie	 za	 pośrednictwem	 strony	 internetowej	
www.przegladsportowy.pl	 i	 wypełnili	 formularz	 danych	 osobowych	 i	 wyrazili	 stosowne	
zgody	 na	 stronie	 www.przegladsportowy.pl	 w	 I	 Etapie	 Plebiscytu,	 Komisja	 Plebiscytowa	
wylosuje	Laureata,	który	otrzyma	Nagrodę	Główną	wskazaną	w	pkt	27	Regulaminu.		

	
20. Po	 zakończeniu	 Czasu	 trwania	 Konkursu,	 spośród	 wszystkich	 prawidłowo	 nadesłanych	

Zgłoszeń,	 w	 tym	 zawierających	 poprawnie	 wypełniony	 formularza	 danych	 osobowych	 i	
stosowne	 zgody,	 Komisja	 wybierze	 Laureata	 Konkursu	 poprzez	 wybranie	 najciekawszej	
odpowiedź	 na	 pytanie	 otwarte.	 Laureat	 Konkursu,	 który	 spełnił	 wszystkie	 wymogi	
Regulaminu	 otrzyma	Nagrodę	 PGNiG	wskazaną	w	 pkt	 27a	 Regulaminu.	 Laureat	 zostanie	
ogłoszony	w	dniu	Gali	i	Balu	Mistrzów	Sportu	tj.	7	stycznia	2017	r.	

21. Zabronione	 jest	 zwiększanie	 liczby	 głosów	 przez	 działania	 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	email	bądź	profilu	
w	 mediach	 społecznościowych	 Facebook,	 Twitter	 i	 Instagram,	 jak	 również	 w	 przypadku	
tworzenia	 przez	 osobę	 fizyczną	 odrębnych	 adresów	 email	 i	 kont	 w	 mediach	
społecznościowych	Facebook,	Twitter,	Instagram	wyłącznie	w	celu	oddania	głosu.	

22. Głosy,	 co	 do	 których	 Komisja	 lub	 Organizator	 1	 odpowiedzialny	 za	 administrację	 strony	
internetowej	 Plebiscytu	 i	 Konkursu,	 stwierdzą	 podejrzenie,	 że	 zostały	 oddane	 w	 sposób	
nieregulaminowy,	 w	 szczególności	 poprzez	 utworzenie	 fikcyjnych	 kont	 e-mail	 lub	



formularzy	 osób	 głosujących,	 w	 celu	 oddania	 więcej	 niż	 jednego	 głosu	 dziennie,	 będą	
anulowane.	
	
	

Obliczanie	głosów	
	

23. Przy	obliczaniu	głosów	w	ramach	I	Etapu	Plebiscytu	bierze	się	pod	uwagę	wszystkie	ważne	
głosy	oddane	za	pomocą	kuponów	wyciętych	z	gazety	oraz	wszystkie	ważne	głosy	oddane	
za	pomocą	Internetu	i	mediów	społecznościowych	Facebook,	Twitter,	Instagram.	
	

24. Obliczenia	 głosów	 po	 I	 Etapie	 Plebiscytu	 dokonuje	 Komisja,	 lub	 na	 jej	 zlecenie	 osoby	
prawne	albo	fizyczne	wynajęte	do	tego	zadania.	
	

25. Jeden	 kupon	 wycięty	 z	 gazety	 dostarcza	 wymienionym	 w	 nim	 sportowcom	 sumy	 stu	
pięćdziesięciu	pięciu	punktów	według	kolejności:	1.	miejsce	–	10	pkt.;	2.	miejsce	–	9	pkt.;	3.	
miejsce	–	8	pkt.;	4.	miejsce	–	7	pkt.;	5.	miejsce	–6	pkt.;	6.	miejsce	–	5	pkt.;	7.	miejsce	–	4	
pkt.;	 8.	miejsce	 –	 3	 pkt.;	 9.	miejsce	 –	 2	 pkt.;	 10.	miejsce	 –	 1	 pkt.	 Każdy	 kupon	 zawiera	
informację	o	punktach,	przyznawanych	za	poszczególne	miejsca.	Jeden	głos	oddany	przez	
stronę	 internetową	 www.przeglądsportowy.pl	 oraz	 przez	 media	 społecznościowe	
Facebook,	Twitter,	Instagram	dostarcza	wybranemu	sportowcowi	1	(słownie:	jeden)	punkt.	
	

26. Do	 II	 Etapu	 Plebiscytu	 –	 głosowania	 sms	 podczas	 Gali,	 przechodzi	 10	 Nominowanych	
Sportowców,	 którzy	 w	 wyniku	 głosowania	 łącznie	 przez	 stronę	 internetową	
www.przeglądsportowy.pl	 (Internet),	 media	 społecznościowe	 Facebook,	 Twitter	 i	
Instagram	 oraz	 za	 pomocą	 kuponów	 (zgodnie	 z	 pkt.	 14-16)	 zdobyli	 największą	 liczbę	
punktów	od	osób	głosujących	w	I	Etapie	Plebiscytu.	Przechodząc	do	II	Etapu	Plebiscytu	10	
Nominowanych	 Sportowców,	 którzy	 uzyskali	 największą	 liczbę	 punktów	 w	 I	 Etapie	
Plebiscytu	zachowuje	punkty	zdobyte	przez	nich	w	I	Etapie	Plebiscytu.	
	

	Nagroda	
	

27. Wśród	wszystkich	osób,	które	oddadzą	ważne	głosy,	z	zastrzeżeniem	pkt.	16		powyżej,	w	I	
Etapie	Plebiscytu	zostanie	rozlosowana	Nagroda	Główna	w	postaci:	
	

a) Części	rzeczowej	–	samochodu	marki	BMW	serii	1	
b) Części	pieniężnej	–	w	wysokości	odpowiadającej	kwocie	należnego	zryczałtowanego	podatku	

dochodowego	od	nagrody	rzeczowej		
	
27 a.	 W	 Konkursie,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 17	 Regulaminu	 przewidziana	 została	 Nagroda	

PGNiG	w	wysokości	20	000	zł		
i. Uczestnikom	Konkursu	nie	przysługują	roszczenia	o	zamianę	przyznanej	Nagrody	

na	inne	świadczenie,	w	szczególności	rzeczowe.		

ii. Jakiekolwiek	 roszczenia	 uczestników	 Konkursu	 z	 tytułu	 nieotrzymania	 nagród,	
które	nie	zostały	im	przyznane,	są	wyłączone	

iii. Organizator	1	zgodnie	z	art.	30	ust.	1	pkt.	2	ustawy	o	podatku	dochodowym	od	
osób	fizycznych	z	dnia	26	lipca	1991	roku	(Dz.U.	nr	14	poz.	176	z	2000	r.),	przed	
wydaniem	Nagrody	PGNiG	obliczy,	pobierze	i	odprowadzi	do	właściwego	Urzędu	
Skarbowego	 zryczałtowany	 podatek	 dochodowy	 od	wartości	 Nagrody	 PGNiG	w	
wysokości	10%.	

	
28. O	 sposobie	 odebrania	 części	 rzeczowej	 Nagrody	 Głównej	 przyznanej	 zgodnie	 z	 pkt	 19	



Regulaminu	 oraz	 Nagrody	 PGNiG	 zgodnie	 z	 pkt	 20	 zwycięzca	 zostanie	 poinformowany	
telefonicznie.	
	

29. Nagroda	 Główna	 zostanie	wylosowana	w	 dniu	 Gali	 i	 Balu	Mistrzów	 Sportu	 tj.	 7	 stycznia	
2017	r.	Losowanie	wyemitowane	będzie	w	Programie	1	Telewizji	Polskiej	9	stycznia	2017	r.	
w	 godzinach	 21.00-22.00	 a	 wyniki	 opublikowane	 zostaną	 w	 „Przeglądzie	 Sportowym”	w	
dniu	9	stycznia	2016	r.	
	
	

30. 	Losowania	Nagrody	Głównej	dokonuje	Komisja	lub	osoby	wyznaczone	przez	Komisję,	przy	
przy	jej	udziale.	

	
31. Organizator	 1	 zgodnie	 z	 art.	 30	 ust.	 1	 pkt.	 2	 ustawy	 o	 podatku	 dochodowym	 od	 osób	

fizycznych	z	dnia	26	lipca	1991	roku	(Dz.U.	nr	14	poz.	176	z	2000	r.),	przed	wydaniem	części	
rzeczowej	 Nagrody	 Głównej	 obliczy,	 pobierze	 i	 odprowadzi	 do	 właściwego	 Urzędu	
Skarbowego	 zryczałtowany	 podatek	 dochodowy	 od	 wartości	 Nagrody	 Głównej	 w	
wysokości	10%.	
	

32. Nagroda	 Główna,	 o	 której	mowa	w	 pkt	 27	 powyżej	 jest	 nagrodą	 rzeczowo-pieniężną,	 w	

skład	 której	 wchodzi	 część	 rzeczowa	 oraz	 część	 pieniężna	 w	 wysokości	 odpowiadającej	

kwocie	 należnemu	 zryczałtowanemu	 podatkowi	 dochodowemu	 od	 nagrody	 rzeczowo-

pieniężnej,	 o	 której	 mowa	 powyżej.	 Część	 pieniężna	 zostanie	 przekazana	 na	 poczet	

podatku	dochodowego	od	nagrody.	

	
33. Osobom	 głosującym	w	 I	 Etapie	 Plebiscytu	 nie	 przysługują	 roszczenia	 o	wypłatę	wartości	

Nagrody	Głównej	w	środkach	pieniężnych.	
	

34. Osobom	głosującym	w	I	Etapie	Plebiscytu	nie	przysługują	roszczenia	o	zamianę	przyznanej	
Nagrody	Głównej	na	inną	nagrodę.	
	

35. Jakiekolwiek	 roszczenia	głosujących	w	 I	Etapie	Plebiscytu	z	 tytułu	nieotrzymania	Nagrody	
Głównej,	która	nie	została	im	przyznana,	są	wyłączone.	

	
36. Nagroda	Główna,	o	której	mowa	w	pkt	27	oraz	Nagroda	PGNiG,	o	której	mowa	w	pkt	27	a	

Regulaminu	 będzie	 przekazana	 Laureatowi	 do	 dnia	 31	 marca	 2017	 roku,	 w	 terminie	 i	
miejscu	wskazanym	przez	Organizatora	1.	
	

37. Nieodebranie	 przyznanej	 Nagrody	 Głównej	 albo	 Nagrody	 PGNiG	 oznacza	 wygaśnięcie	
prawa	 do	 nagrody	 i	 powoduje	 wygaśnięcie	 wszelkich	 roszczeń	 z	 tego	 tytułu	 wobec	
Organizatora	1.	
	

	Postanowienia	końcowe	
	

38. Regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	opublikowania.	
	

39. Organizator	1	zastrzega	sobie	prawo	dokonywania	zmian	w	Regulaminie,	które	wchodzą	w	
życie	z	dniem	ich	opublikowania.	

	



40. Organizator	1	zastrzega	sobie	prawo	weryfikacji,	czy	uczestnik	głosowania	oraz	Konkursu,	
którego	 wylosowano	 albo	 wybrano	 jako	 otrzymującego	 Nagrodę,	 spełnia	 warunki	
określone	 w	 niniejszym	 Regulaminie,	 jak	 również	 w	 przepisach	 prawa.	 W	 tym	 celu	
Organizator	 1	 może	 żądać	 od	 głosującego	 złożenia	 określonych	 oświadczeń,	 podania	
określonych	 danych	 bądź	 przedłożenia	 określonych	 dokumentów,	 w	 tym	 zwłaszcza	
podania	 adresu	 zamieszkania	 lub	 zameldowania	 i	 numeru	 telefonu	 kontaktowego.	
Niestosowanie	się	do	niniejszego	Regulaminu	 lub	do	odpowiednich	przepisów	prawa,	 jak	
również	 odmowa	 spełnienia	 powyższych	 żądań,	 powoduje	 natychmiastowe	 wykluczenie	
danej	osoby	z	 losowania	Nagrody	albo	udziału	w	Konkursie	 i	uprawnia	Organizatora	1	do	
odmowy	przyznania	Nagrody	oraz	powoduje	natychmiastowe	wygaśnięcie	ewentualnego	
prawa	do	Nagrody.	
	

41. Poprzez	wzięcie	udziału	w	głosowaniu	(pkt	14-15,	17	Regulaminu)	oraz	Konkursie	(pkt.	17	
Regulaminu)	 głosujący/uczestnik	 wyrażają	 zgodę	 i	 upoważniają	 Organizatora	 1	 oraz	
Teleperformance	 Polska	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie,	 ul.	 Domaniewska	 50	 do	
przetwarzania	ich	danych	osobowych,	w	zbiorze	danych	osobowych	dla	celów	organizacji	I	
Etapu	 Plebiscytu,	 wyłonienia	 zdobywcy	 Nagrody	 Głównej	 albo	 Nagrody	 PGNiG	 oraz	 jej	
wydania,	jak	również	do	publikowania	tych	danych	na	łamach	gazety	„Przegląd	Sportowy”,	
stronie	 internetowej	 www.przegladsportowy.pl	 oraz	 na	 antenie	 TVP1.	 Administratorem	
danych	osobowych	osób	głosujących	w	I	Etapie	Plebiscytu	jest	Organizator	1	–	Ringier	Axel	
Springer	Polska	Sp.	 z	o.o.,	Warszawa	ul.	Domaniewska	52.	Głosujący	mają	prawo	wglądu	
do	swoich	danych	osobowych	oraz	ich	poprawiania	i	żądania	ich	usunięcia.	Prawo	to	może	
być	wykonywane	poprzez	przesłanie	odpowiedniego	wniosku	w	formie	pisemnej	na	adres	
Organizatora	1.	
	

42. Wszelkie	 reklamacje	 związane	 z	 I	 Etapem	 Plebiscytu	 albo	 Konkursem	 należy	 zgłaszać	
pisemnie	 do	 Organizatora	 1,	 na	 jego	 podany	 powyżej	 adres,	 wraz	 ze	 szczegółowym	
uzasadnieniem,	 najpóźniej	 do	 14	 dni	 od	 daty	 zakończenia	 Plebiscytu	 albo	 Konkursu.	
Reklamacje	związane	z	I	Etapem	Plebiscytu	albo	Konkursem	rozstrzyga	Komisja	w	terminie	
14	dni	od	daty	wniesienia	reklamacji.	
	

43. Organizator	1	zastrzega,	że	nie	ponosi	odpowiedzialności	za:	
a. zdarzenia	 uniemożliwiające	 prawidłowe	 przeprowadzenie	 I	 Etapu	 Plebiscytu	 albo	

Konkursu,	 których	 nie	 był	 w	 stanie	 przewidzieć	 lub	 którym	 nie	 mógł	 zapobiec,	 w	
szczególności	w	przypadku	zaistnienia	zdarzeń	losowych,	w	tym	siły	wyższej,	

b. niedoręczenie	 osobie	 nagrodzonej	 Nagrody	 spowodowane	 nie	 podaniem	 przez	 nią	
danych	adresowych	lub	błędnym	ich	podaniem,	

c. świadczone	przez	Pocztę	Polską	i	firmy	kurierskie	usługi	pocztowe.	
	

44. Głosując	w	I	Etapie	Plebiscytu	głosujący	podporządkowuje	się	postanowieniom	niniejszego	
Regulaminu	 oraz	 akceptuje	 jego	 treść.	 Uczestnik	 Konkursu	 przesyłając	 Zgłoszenie	
podporządkowuje	się	postanowieniom	niniejszego	regulaminu	oraz	akceptuje	jego	treść.	
	

45. Organizatorzy	nie	ponoszą	odpowiedzialności	za	działania	lub	zaniechania	operatorów	sieci	
telekomunikacyjnych,	 sieci	 Internet,	 a	 w	 szczególności	 niewykonanie	 lub	 nieprawidłowe	
wykonanie	 przez	 uczestników	 zobowiązań	 określonych	 w	 niniejszym	 Regulaminie	
spowodowane	takim	działaniem	lub	zaniechaniem.	

	
46. 	Postanowienia	 niniejszego	 Regulaminu	 są	 wyłączną	 podstawą	 prowadzenia	 I	 Etapu	

Plebiscytu	oraz	Konkursu.	


