
Regulamin Plebiscytu Sportowego Ziemi Piotrkowskiej 

 

1. Organizatorem Plebiscytu Sportowego Ziemi Piotrkowskiej zwanego dalej 

„Plebiscytem” jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą 

„Plebiscyt Sportowy Ziemi Piotrkowskiej”. 

3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych sportowców  

i najpopularniejszych klubów sportowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego  

za 2022 rok. 

4. W drodze głosowania internetowego uczestnicy wybiorą zwycięzców Plebiscytu  

w 2 kategoriach: 

- Najpopularniejszy Sportowiec w 2022 roku, 

- Najpopularniejszy Klub Sportowy w 2022 roku. 

5. Plebiscyt będzie prowadzony na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego (Powiat 

Piotrkowski), a link do wydarzenia będzie udostępniony na stronie internetowej 

Powiatu Piotrkowskiego pod adresem www.powiat-piotrkowski.pl. 

6. Plebiscyt ma charakter otwarty. 

7. Harmonogram Plebiscytu: 

- termin nadsyłania zgłoszeń za pomocą formularzy zgłoszeniowych stanowiących 

załączniki nr 1 i nr 2 niniejszego regulaminu nominowanych osób i klubów sportowych 

upływa 6 lutego 2023 r. Zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail: g.sipa@powiat-

piotrkowski.pl, 

- plebiscytowe głosowanie internetowe od 10 lutego 2023 r. do 15 lutego 2023 r.  

do godz. 12:00, 

- ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród odbędzie się podczas 

Podsumowania Sportowego Ziemi Piotrkowskiej za rok 2022 w dniu 17 lutego br.  

o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabicy. 

8. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy (mieszkańcy Powiatu 

Piotrkowskiego bądź osoby reprezentujące klub sportowy z terenu Powiatu 

Piotrkowskiego) i kluby sportowe (z terenu Powiatu Piotrkowskiego) zgłoszone do 

udziału w Plebiscycie poprzez organizacje, instytucje, osoby fizyczne oraz grupy 

nieformalne.  

9. Jeśli kandydatem w Plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie 

następuje za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

10. Zgłoszenie osób i klubów sportowych do Plebiscytu dokonuje się w formie pisemnej, 

za pomocą formularzy zgłoszeniowych stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do 

niniejszego regulaminu do dnia 6 lutego 2023 r., na adres e-mail: g.sipa@powiat-

piotrkowski.pl wraz z załączonym oświadczeniem kandydata lub klubu sportowego 

podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu, a w przypadku osób 

niepełnoletnich zgody rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej – 

kandydata. 

11. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie/fotografię osoby nominowanej lub 

herb/logo klubu sportowego w formacie JPG (rozdzielczość 300 dpi) wraz  

z przekazaniem wszystkich praw na nieodpłatną publikację w materiałach dotyczących 

promocji wydarzenia.   

12. Organizacja, instytucja, osoba fizyczna lub grupy nieformalne mogą zgłosić 

maksymalnie po 2 kandydatury z ww. kategorii.  

13. Umieszczanie osób nominowanych oraz klubów sportowych na Fanpage’u Powiatu 

Piotrkowskiego FB/PowiatPiotrkowski w każdej kategorii odbędzie się w kolejności 

alfabetycznej wg nazwisk oraz nazw klubów sportowych w dniu 10 lutego br. 
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14. Organizator może dokonać zgłoszenia osoby lub klubu sportowego według własnej 

wiedzy i uznania w poszczególnych kategoriach. 

15. Od kandydowania w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Starostwa Powiatowego 

w Piotrkowie Trybunalskim.  

16. W Plebiscycie każda osoba może oddać głos za pomocą „reakcji” (np. lubię to, super, 

wow) na Fanpage’u Powiatu Piotrkowskiego FB/PowiatPiotrkowski pod zdjęciem 

osoby nominowanej i herbem/logo klubu sportowego. 

17. Zwycięzcami Plebiscytu będą osoby i klub sportowe, które w swoich kategoriach 

uzyskają największą liczbę  „reakcji” (głosów). 

17.1 Osoby i kluby sportowe, które otrzymają głosy za pomocą tzw. fikcyjnych kont lub    

        oprogramowania służącego do fikcyjnego dodawania „reakcji” zostaną   

        zdyskwalifikowane i nie będą brały udziału w dalszych etapach Plebiscytu.   

18. Nagrody w Plebiscycie : 

• Najpopularniejszy Sportowiec w 2022 roku: 

a) 1 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 1.000,00 zł; 

b) 2 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 800,00 zł; 

c) 3 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 600,00 zł; 

• Najpopularniejszy Klub Sportowy: 

a) 1 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 1.000,00 zł; 

b) 2 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 800,00 zł; 

c) 3 miejsce: statuetka + bon sportowy o wartości 600,00 zł. 

19. Każda osoba nominowana i klub sportowy do Plebiscytu otrzyma pamiątkowy  

       upominek. 

20. Wśród wszystkich osób, które polubią Fanpage Powiatu Piotrkowskiego oraz 

udostępnią plakat wydarzenia w terminie od dnia publikacji plakatu na Fanpage’u 

Powiatu Piotrkowskiego do dnia 15 lutego 2023 r. do godz.12:00, zostaną rozlosowane 

nagrody i upominki. 

21. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu oraz przesunięcia 

terminu ogłoszenia listy Laureatów, o czym powiadomi na stronie internetowej 

Powiatu Piotrkowskiego oraz na swoim oficjalnym profilu na portalu w serwisie 

Facebook. 

22. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do 

Organizatora na adres e-mail: g.sipa@powiat-piotrkowski.pl wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby  

w związku z Plebiscytem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu. 

Reklamacje związane z głosowaniem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty 

wniesienia reklamacji. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

23. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć lub 

którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

24. Biorąc udział w głosowaniu, głosujący podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść. 

25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje 

Organizator. 
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