
Aneks nr 1 z dnia 15.11.2016
do Regulaminu plebiscytu pod nazwą
„HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ” edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”

1. W Art. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 21.10.2016 do dnia 23.12.2016.

2. W Art. 3 ust. I. punkt 1. Otrzymuje brzmienie:

„1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.10.2016 od godz. 10.00 do 23.12.2016

do godz. 21.59.59.”

3. W Art. 3 ust. I punkt 3 otrzymuje brzmienie

„3. Zgłoszenia można dokonać:

a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail j.stepnik@dziennik.lodz.pl W przy-
padku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandyda-
ta na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz.
16.00 w dniu 07.12.2016 roku. 

b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia
należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16.00 w dniu
07.12.2016 roku.

c. telefonicznie pod numerem telefonu 42 665 93 58 w godzinach 10.00-16.00, w dni robocze,
do dnia 07.12.2016  roku”

4. W Art. 3 ust. I punkt 5 otrzymuje brzmienie

„W dniu 25.11.2016 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista
zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie”

5. W Art. 3 ust. II punkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 25.11.2016
od godz.10.00 do 23.12.2016 do godz. 21.59.59 na następujących warunkach:”

6. W Art. 3 ust. II punkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2.  Głosowanie odbywać się będzie  za pośrednictwem aplikacji  internetowej Facebook
(dalej  jako  „aplikacja  FB”)  poprzez  kliknięcie  na  odpowiedni  przycisk  i  będzie  trwało  od
25.11.2016 od godz.10.00 do 23.12.2016 do godz. 21.59.59 na następujących warunkach:”

7. Art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Komisja  Plebiscytowa po zweryfikowaniu  nadesłanych głosów,  ogłosi  wyniki  Plebiscytu  w
dniu  23.12.2016 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl”
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