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Regulamin Plebiscytu 
"Belfer Roku” (edycja 2014) 

z dnia 4 lutego 2014 roku 
 

§1 
Postanowienia ogólne. 

 
1. Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000052204, o kapitale zakładowym w wysokości 47.813.500,00 PLN, NIP 897-10-10-229, REGON 
930701694. 

2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2,  
85-063 Bydgoszcz.  

3. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 17 lutego 2014 roku do 18 kwietnia  2014 roku. 
4. Plebiscyt ma na celu wybór przez czytelników Gazety Pomorskiej i internatów www.pomorska.pl laureatów  

w czterech kategoriach: 
a. Nauczyciel przedszkola 
b. Nauczyciel szkoły podstawowej 
c. Nauczyciel gimnazjum 
d. Nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej 

5. Organizator ustala Komisję w składzie: Ewa Abramczyk (dziennikarz), Kamila Kalinowska (kierownik działu 
marketingu), Tomasz Dereszyński (dziennikarz), Krzysztof Smoliński (regionalny kierownik produktu 
enterprise sales). 

6. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją 
zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie 
reklamacji. 

 
 

§2 
Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie. 

 
1. Plebiscyt ma charakter otwarty. 
2. Swoje propozycje kandydatów do plebiscytu „Belfer Roku” w edycji 2014 mogą zgłaszać dziennikarze 

Gazety Pomorskiej, czytelnicy, internauci oraz sami kandydaci w okresie od 17 lutego do 17marca 2014 roku 
włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpłynięcia do Gazety Pomorskiej. 

3. Udział w plebiscycie biorą nauczyciele z terenu wszystkich 6 wydań:  
a) Bydgoszcz (wydanie A),  
b) Inowrocław (wydanie 1),  
c) Włocławek (wydanie 2),  
d) Toruń (wydanie 3),  
e) Chojnice (wydanie 4),  
f) Grudziądz (wydanie 5). 

4. Zgłoszenia: 
a) Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora na oryginalnych kuponach zgłoszeniowych 

zamieszczanych na łamach gazety. Wypełniony czytelnie kupon musi być podpisany i zawierać numer 
telefonu osoby zgłaszającej w celu dokonania weryfikacji zgłoszenia. Zgłoszenia nie spełniające powyższych 
warunków nie będą brały udziału w plebiscycie. Zgłoszenia nadesłane po 17 marca roku nie wezmą udziału  
w Plebiscycie. 

b) Propozycje kandydatów do Plebiscytu można przesłać mailem na adres belfer@pomorska.pl. W tytule maila 
należy wpisać „Belfer Roku 2014”. Treść maila powinna zawierać następujące informacje:  

a. Nazwisko i imię zgłoszonego kandydata; 
b. Nr telefonu kandydata, 
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c. Nazwa szkoły, w której pracuje zgłaszany kandydat, 
d. Nazwa kategorii: np: nauczyciel gimnazjum,  
e. Miejscowość i nazwa gminy, w której pracuje zgłaszany kandydat, 
f. Adres e-mail kandydata, 
g. Numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. 

c) Zgłoszenia można wysłać również korzystając z internetowego formularza zgłoszeniowego, który podczas 
etapu zgłoszeń będzie umieszczony na stronie www.pomorska.pl/belfer  

5. Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Komisja stworzy listę kandydatów, która będzie 
publikowana na łamach Gazety Pomorskiej i na stronach serwisu www.pomorska.pl/belfer. 

6. Organizator podda telefonicznej  lub email-owej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.  
7. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie kandydata (portretowe lub sylwetki). Zdjęcie może być dostarczone 

do Organizatora osobiście, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
8. W przypadku przesłania zdjęcia kandydata, konieczne jest dostarczenie oświadczenia zgody na publikację 

wizerunku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie musi być czytelnie 
podpisane przez kandydata i w oryginale dostarczone osobiście lub listownie do siedziby Organizatora. 

9. Zdjęcie w wersji papierowej powinno być opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata, zdjęcie      
w formie elektronicznej powinno zawierać w nazwie pliku imię i nazwisko kandydata wpisane bez polskich 
liter. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, w przypadku zdjęć w formie elektronicznej powinny być zapisane  
w formacie JPG o wadze minimum 500 KB, rozdzielczość minimum 150 DPI. Do plebiscytu nie zostaną 
zakwalifikowane zdjęcia nie spełniające wymienionych warunków. 

10. Po zakończony plebiscycie Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć.  
11. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby 

zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej 
Plebiscytu i z listy numerów do głosowania. 

12. Komisja może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów niespełniających wymogów regulaminu lub  
z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu. Decyzja 
Komisji jest ostateczna. 

13. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, a także osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora. 

14. Kandydat może zostać zgłoszony tylko do jednej z kategorii. 
 

§3 
Zasady Plebiscytu. Głosowanie. 

 
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.  
2. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,23 zł z VAT.  
3. SMS-y można przesyłać w dniach od 21 marca 2014 roku od godziny 00:00 do 18 kwietnia 2014 roku  

do godziny 23:59. 
4. Poszczególnym kandydatom zostaną przydzielone numery porządkowe. Lista numerów przypisanych 

kandydatom zostanie opublikowana na stronie www.pomorska.pl/belfer 
5. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71466 i prefiksy: 

a. W kategorii NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA – prze.nr kandydata (np.: prze.1) 
b. W kategorii NAUCZYCIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ – pod.nr kandydata (np.: pod.1) 
c. W kategorii NAUCZYCIEL GIMNAZJUM – gim.nr kandydata (np.: gim.1) 
d. W kategorii NAUCZYCIEL SZKOŁY PONADGIMNAZJLNEJ – pona.nr kandydata  
        (np.: pona.1) 

6. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.  
7. System akceptować będzie SMS-y następującej treści: np. prze.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów. 
8. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia  

o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych  
w niniejszym regulaminie. 

 
§4 
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Warunki uczestnictwa w głosowaniu SMS. 
 
1. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.  
2. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, 

że wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie otrzymuje nieodpłatnie SMS-y promocyjne wysyłane przez 

Organizatora. 
4. Wymienione powyżej SMS-y dotyczą tylko informacji o Plebiscycie „Belfer Roku”  
5. Uczestnik głosowania w Plebiscycie może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych wysyłając 

na adres wysyłając na adres mailowy belfer@pomorska.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y 
PROMOCYJNE”, w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy 
numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.  

 

 
§5 

Ogłoszenie wyników i nagrody. 
 
1. W plebiscycie nagrodzimy po jednym kandydacie w każdej z czterech kategorii, którzy zdobędą największą 

liczbę głosów zliczonych na podstawie nadesłanych sms.  
2. W czterech kategoriach (nauczyciel ponadgimnazjalny, nauczyciel, gimnazjalny, nauczyciel szkoły 

podstawowej, nauczyciel przedszkolny) przyznamy po sześć wyróżnień kandydatom z terenów 
poszczególnych wydań lokalnych Gazety Pomorskiej, którzy otrzymają największą liczbę głosów w obrębie 
danego wydania:         

a. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii  - na terenie wydania A: powiat bydgoski, powiat nakielski 
b. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii  - na terenie wydania 1: powiat inowrocławski, powiat 

mogileński, powiat żniński, 
c. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii - na terenie wydania 2: powiat włocławski, powiat 

radziejowski, powiat aleksandrowski, powiat lipnowski, 
d. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii  - na terenie wydania 3: powiat toruński, powiat brodnicki, 

powiat rypiński, powiat nowomiejski, powiat golubsko – dobrzyński, 
e. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii  - na terenie wydania 4: powiat chojnicki, powiat sępoleński, 

powiat tucholski, 
f. po 1 wyróżnieniu dla każdej z kategorii  - na terenie wydania 5: powiat grudziądzki, powiat świecki, 

powiat chełmiński, powiat wąbrzeski. 
3. Laureaci wyróżnieni w plebiscycie otrzymają od Organizatora pamiątkowy dyplom. 
4. Spośród uczestników głosowania drogą losowania zostanie wyłoniona jedna osoba, która otrzyma nagrodę  

rzeczową. Losowanie, które odbędzie się po zakończeniu plebiscytu.  
5. Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwała Komisja powołana przez Organizatora. 
6. W losowaniu wezmą udział wszystkie prawidłowo nadesłane w plebiscycie SMS-y. 
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną nagrodę. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.  

Nie odebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora. 
8. Nagroda dla uczestnika głosowania zostanie przekazana we wskazanym przez Organizatora miejscu  

i terminie. O przyznanej nagrodzie jej odbiorca zostanie poinformowany telefonicznie po zakończeniu 
plebiscytu. 

9. W chwili połączenia telefonicznego uczestnik poda dane osobowe, o których mowa w §6 Regulaminu, 
niezbędne do weryfikacji zwycięzcy. 

10. Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem pod numerem telefonu, z którego przesyłał wiadomości SMS  
w plebiscycie podejmowana jest nie więcej niż dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie           
na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony uczestnika  
i czterech sygnałów przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych 
sygnałów lub zgłoszenia poczty głosowej ponawia się próbę połączenia, nie więcej jednak niż jednokrotnie. 
W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest 
ponownie - według opisanej procedury. 
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11. Jeżeli pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem Plebiscytu, 
połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie 
potwierdzi udziału w nim – kwalifikacja uczestnika zostanie anulowana całkowicie także w zakresie informacji 
o wygranej przesłanej SMS-em - i nastąpi wyłonienie i przyznanie nagrody kolejnej osobie. 

12. Wyniki Plebiscytu opublikujemy na stronie internetowej www.pomorska.pl/belfer i w wydaniu „Gazety 
Pomorskiej” po zakończeniu głosowania. 

13. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni po ogłoszeniu wyników. 
14. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) 

z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą 
premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym  
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera 
się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.  

15. Fundatorem nagród dla Laureatów Plebiscytu jest Organizator. Koszty podatku od nagród ponosi 
organizator.  

16. W przypadku nie odebrania nagród w terminie wskazanym przez Organizatora pozostanie ona jego 
własnością.  

 
 

§6 
Ochrona danych osobowych. 

 
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania 
nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób 
nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym 
w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza 
firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania 
za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane 
przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem „Belfer Roku 2014”. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych 
do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa 
do nagrody lub odmowy jej wydania. 

 
 

§7 
Postępowanie reklamacyjne. 

 
1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi 

Plebiscytu. 
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia 

rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. 
Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane. 

3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora. 
4. Na kopercie powinien znajdować się dopisek „Belfer Roku 2014 - reklamacja”. 
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Plebiscytu, przyczynę                                                  

reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu. 
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, włączając w to  

zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. 
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7. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. 
8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 
§8 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w plebiscycie jest 
jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych 
czynności Plebiscytowych oraz terminów.  

3. Organizatorzy ustanawiają adresy korespondencyjne związane z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: 
Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz, e mail: belfer@pomorska.pl  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Plebiscytu oraz osób 
trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).  

5. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus. 
6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Mediów Regionalnych Sp. z o.o.,  

II Oddział w Bydgoszczy, Gazeta Pomorska, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz oraz pod adresem 
www.pomorska.pl. 

 


