Regulamin Plebiscytu
„Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2017”
Rozdział 1
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin ustala zasady i tryb nadawania tytułu: „Sportowiec Roku Aleksandrowa
Łódzkiego 2017”, zwany dalej tytułem.
Użyta w treści regulaminu w różnych przypadkach nazwa Aleksandrów oznacza
Gminę Aleksandrów Łódzki.
Organizatorem plebiscytu jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
Patronat medialny nad plebiscytem objęli:
 Portal www.aleksandrow-lodzki.pl,
 Telewizja Aleksandrów Łódzki,
 Dwutygodnik „40 i cztery”.
Plebiscyt organizowany jest przez Organizatora na terenie Gminy Aleksandrów
Łódzki.
Głosowanie trwa od dnia 26.01.2018 r. od godz. 12:00 do dnia 4.02.2018 r. do godz.
22:00.

Rozdział 2
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ZASADY NADAWANIA TYTUŁU
§ 2.
Tytuł nadawany jest sportowcom reprezentującym kluby sportowe z terenu Gminy
Aleksandrów Łódzki, za wybitne dokonania na płaszczyźnie sportowej w 2017r. ,
które w sposób widoczny i niepodważalny przyczyniły się do promocji
Aleksandrowa na arenie krajowej lub/i międzynarodowej.
Konkurs jest przeprowadzony celem wyłonienia „Sportowca Roku Aleksandrowa
Łódzkiego 2017”, „Młodzieżowego Sportowca Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2017”,
„Trenera Roku 2017”, „Drużyny Roku 2017” oraz „Sportowej Imprezy Roku”
Dany tytuł otrzymuje jedna osoba w danym roku.
Wykaz osób nominowanych w poszczególnych kategoriach zostanie opublikowany
na portalu www.aleksandrow-lodzki.pl w dniu rozpoczęcia głosowania -26.01.2018
roku.

Rozdział 3
TYTUŁY
§ 3.
1. Najważniejszym tytułem jest tytuł: „Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego
2017” - Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie za pośrednictwem
SMS.
2. Kapituła przyzna także następujące tytuły:
1) Młodzieżowy Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2017 – Laureata
wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie za pośrednictwem SMS.
2) Trener Roku 2017 – Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie
za pośrednictwem SMS.
3) Drużyna Roku 2017 – Laureata wybierze Kapituła, uwzględniając głosowanie
za pośrednictwem SMS.
4) Sportowa Impreza 2017 Roku – Imprezę wybierze Kapituła, uwzględniając
głosowanie za pośrednictwem SMS.
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TRYB NADAWANIA TYTUŁU
§ 4.
Tytuł nadaje organizator plebiscytu na wniosek Kapituły.
W celu wyłonienia osób nominowanych do tytułu, powołuje się Kapitułę plebiscytu,
w skład której wchodzą następujące osoby:
1) Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,
2) Leszek Filipiak – Zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego,
3) Iwona Dąbek – Sekretarz Aleksandrowa Łódzkiego,
4) Grzegorz Siech – Skarbnik Aleksandrowa Łódzkiego,
5) Hanna Beda – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie
Miejskim
w Aleksandrowie Łódzkim,
6) Arkadiusz Cichecki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Aleksandrowie Łódzkim,
7) Tomasz Barszcz - Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
8) Michał Kiński - Przedstawiciel Wydziału Informacji i Mediów.
Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego.
Do kompetencji Kapituły należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu,
2) opiniowanie zgłoszenia,
3) przedstawienie kandydatów do tytułu „Sportowiec Roku”,
4) przyznanie tytułu.
Członek Kapituły nominowany do tytułu, traci prawo do udziału w pracach Kapituły.
Laureci wszystkich tytułów wskazanych w §3 wyłaniani są w wyniku głosowania
Kapituły oraz głosowania za pośrednictwem SMS. Tytuły w poszczególnych
kategoriach przyznawane są według następującej punktacji:
 Kapituły plebiscytu (1 miejsce – 7 pkt, 2 miejsce – 6 pkt, 3 miejsce – 5 pkt, 4
miejsce – 4 pkt, 5 miejsce – 3 pkt).
 za pośrednictwem SMS (1 miejsce – 5 pkt, 2 miejsce – 4 pkt, 3 miejsce – 3 pkt,
4 miejsce – 2 pkt, 5 miejsce – 1 pkt.).
Poszczególne tytuły zostaną przyznane nominowanym, którzy uzyskają największą
liczbę punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych głosowań.

8. Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany poprzez wysłanie wiadomości SMS
pod wskazany numer z odpowiednią treścią.
9. W przypadku zgłoszeń kandydatów do tytułu, Kapituła może:
1) zadecydować o niewnioskowanie o nadanie tytułu w danym roku,
2) w wyniku dyskusji wyłonić kandydata i wnioskować o nadanie mu tytułu.
10. W przypadku zgłoszenia do plebiscytu tylko jednego kandydata do tytułu i
pozytywnym zaopiniowaniu go przez Kapitułę, otrzymuje on tytuł.
11. Zgłoszenia o przyznanie tytułu mogą dokonywać kluby sportowe, działające na
terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

Rozdział 4
ZGŁOSZENIE KANDYDATA:
§ 5.
1. Zgłoszenie (na podstawie załączonego wzoru) winno zawierać:
1) dane osobowe kandydata (data i miejsce urodzenia),
2) zasługi w 2017 roku uzasadniające nadanie tytułu,
3) zdjęcie kandydata (dobra jakość).
2. W plebiscycie może wziąć udział od 1 do maksymalnie 3 sportowców w kategoriach
„Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego 2017” i „Młodzieżowy Sportowiec Roku
Aleksandrowa Łódzkiego 2017”, reprezentujących dany klub sportowy z terenu
Gminy Aleksandrów.
3. W przypadku nominacji do tytułu „Trener Roku 2017”, klub może zgłosić tylko i
wyłącznie jednego trenera.
4. W przypadku nominacji do tytułu „Drużyna Roku 2017”, klub może zgłosić tylko i
wyłącznie jedną drużynę.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie od 15.01.2018r. do dnia 21.01.2018r.
pod adresem: plebiscyt@aleksandrow-lodzki.pl
6. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym
regulaminem, kandydat wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w
tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez
Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Dokumentami potwierdzającymi fakt nadania tytułu są: akt nadania i medal,
statuetka bądź dyplom.
8. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 15 lutego 2018 roku w sali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. 11 Listopada 98.
9. Wręczenie wyróżnienia dokonuje przedstawiciel organizatora lub inna
wydelegowana przez niego osoba.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach
regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o
tych zmianach na stronie internetowej organizatora.

Rozdział 5
GŁOSOWANIE SMS:
§ 6.
1. W celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu osoby głosujące przesyłają na numer 7248
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wiadomość SMS o treści obejmującej skrót utworzony od danego tytułu oraz po kropce
kod danego kandydata, na którego oddawany jest głos. Kody kandydatów wskazane są
na stronie www.aleksandrow-lodzki.pl, gazecie 40 i cztery oraz Telewizji Aleksandrów
Łódzki.
Przykładowe skróty wiadomości SMS pod numer 7248:
Kategoria Sportowiec Roku: SR.50 (SR – to kategoria 50 – to numer kandydata)
Młodzieżowy Sportowiec Roku: MSR.50 (MSR – to kategoria 50 – to numer kandydata)
Trener Roku: TR.50 (TR – to kategoria 50 – to numer kandydata)
Drużyna Roku: DR.50 (DR – to kategoria 50 – to numer kandydata)
Impreza Roku: IR.50 (IR – to kategoria 50 – to numer kandydata).
Oddawanie głosów na kandydatów trwa od dnia 26.01.2018 r. od godz. 12:00 do dnia
4.02.2018 r. do godz. 22:00.
W głosowaniu w ramach Plebiscytu liczone są tylko wiadomości SMS wysłane z telefonu
komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w
Plebiscycie.
Głosujący w Plebiscycie ponosi opłaty za każdy wysłany SMS. Koszt wysłania 1
wiadomości SMS to 2,46 zł z VAT.
Opłaty określone powyżej pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych, z którym głosujący zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane
są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego głosującego.
Organizator zwraca uwagę, że przysługujące głosującemu na podstawie umowy z jego
dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy lub
promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysyłanych w ramach głosowania.
Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach głosowania nie mają zastosowania
standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z
których usług korzysta głosujący.

Rozdział 6
PRZYZNANIE AKREDYTACJI DZIENNIKARSKIEJ:
§ 7.
1. Prawo do nagrywania oraz fotografowania gali mają wyłącznie osoby posiadające
akredytacje wydane przez Urząd Miejski w Aleksandrowie.
2. Wnioski o akredytację należy składać drogą mailową pod adresem
plebiscyt@aleksandrow-lodzki.pl w terminie od 8 do 13 lutego 2018 roku.
3. We wniosku musi znajdować się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o akredytację,
nazwa redakcji oraz imię i nazwisko redaktora naczelnego redakcji.
4. O fakcie przyznania akredytacji lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego
organizatorzy poinformują drogą mailową.
5. Akredytacja zostanie wydana po okazaniu ważnej legitymacji prasowej.
6. Wyłączność na nagrywanie całej gali ma tylko i wyłącznie Telewizja Aleksandrów
Łódzki.
7. Redakcje akredytowane mogą dokonywać nagrań jedynie w miejscu wyznaczonym
przez organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez
podania przyczyny.

