
REGULAMIN PLEBISCYTU
NA NAJLEPSZEGO PIŁKARZA STOMILU OLSZTYN 

W SEZONIE 2016/2017

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem organizującym Plebiscyt jest Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie
„Radio  Olsztyn”  SA, 10-206 Olsztyn ul.  Radiowa 24,  wpisane do rejestru  przedsiębiorców
Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 38114, kapitał zakładowy 713.300 zł (wpłacony w całości), NIP 739-05-09-493,
zwane dalej Organizatorem.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o Plebiscycie, rozumie się przez to Plebiscyt na najlepszego
piłkarza Stomilu Olsztyn w sezonie 2016/2017. 

3. Głosowanie w Plebiscycie trwa od 20 maja do 2 czerwca. 

§ 2
ZASADY GŁOSOWANIA 

1. Plebiscyt na charakter zamknięty i obejmuje piłkarzy zgłoszonych do kadry Stomilu Olsztyn w 
sezonie 2016/2017. 

2. Zagłosować można wyłącznie poprzez stronę internetową Polskiego Radia Olsztyn 
www.ro.com.pl, dostępną na komputerze oraz w urządzeniach mobilnych. 

3. Każdy może oddać swój głos na trzech piłkarzy, którzy zasługują na miano najlepszego 
piłkarza sezonu 2016/2017. 

4. Głosowanie odbywa się do godz. 24  (2 czerwca 2017 roku). 
5. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu (piłkarza, który otrzymał największą ilość głosów, nastąpi 

podczas meczu Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki, 3 czerwca 2017r.), oraz na stronie 
www.ro.com.pl. 

§ 3
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Zarządu Radia Olsztyn S.A. pisemnie, na adres:
ul. Radowa 24, 10-206 Olsztyn.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
Konkursu.  Wszelkie  reklamacje,  które  wpłyną  do  Zarządu  Radia  Olsztyn  S.A.  po
wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

3. Złożone  przez  Uczestników  reklamacje  będą  rozpatrywane  w  terminie  14  dni  od  dnia
otrzymania przez Zarząd Radia Olsztyn S.A. O rozpatrzeniu reklamacji  Uczestnik zostanie
powiadomiony pisemnie.

4. Decyzja Zarządu Radia Olsztyn S.A. jest ostateczna.

§ 4
NAGRODY

Nagrodą dla zwycięzcy plebiscytu jest statuetka ufundowana przez organizatora konkursu. 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  Plebiscytu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego  regulaminu,  a  także
zawieszenia organizacji Plebiscytu w każdym czasie i bez podania przyczyny.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator Plebiscytu opublikuje
informację.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  będą  miały
odpowiednie  przepisy  kodeksu  cywilnego  (Dz.  U.  1964,  nr  16,  poz.93  z  późniejszymi
zmianami).
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