
Regulaminu plebiscytu „Nasz Sołtys - Najlepszy Gospodarz” 
(edycja 2013)

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem plebiscytu „Nasz Sołtys - Najlepszy Gospodarz”, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest „Grey Line”  
Agencja Reklamowo-Wydawnicza, zwana dalej „Organizatorem”, wydawca „Powiatowa Tygodnik Społeczno-
Kulturalny”, zwana dalej „Gazeta Powiatowa”, z siedzibą w Legionowie przy ul. ks. płk Jana Mrugacza 1 C.

2. Celem Plebiscytu jest promocja liderów wsi powiatu legionowskiego poprzez wyłonienie najaktywniejszego, 
najbardziej lubianego i najskuteczniejszego w działaniu sołtysa z gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew. 

3. Kandydatami do tytułu „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz” są wszyscy urzędujący w momencie rozpoczęcia 
Plebiscytu  sołtysi  z  gmin  powiatu  legionowskiego:  Jabłonna,  Nieporęt,  Serock,  Wieliszew,  zwani  dalej 
„Kandydatami”.  Lista  Kandydatów  zostanie  opublikowana  na  łamach  Gazety  Powiatowej  i  na  stronie 
www.gazetapowiatowa.pl. 

4. Patronat  Honorowy nad  Plebiscytem obejmują:  Starosta  Legionowski,  Wójt  Gminy Jabłonna,  Wójt  Gminy 
Nieporęt, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Wójt Gminy Wieliszew, Prezes Lokalnej Grupy Działania. 

5. Partnerem Głównym Plebiscytu jest Bank Spółdzielczy w Legionowie.
6. Plebiscyt odbywa się w dwóch kategoriach: 

a) Kategoria I - Sołtys z sołectwa liczącego do 500 mieszkańców.
b) Kategoria II - Sołtys z sołectwa liczącego ponad 500 mieszkańców.

7. W Plebiscycie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i współpracowników  
Organizatora oraz osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin. Osoby biorące udział w Plebiscycie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

8. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu zwaną dalej 
„Kapituła”, w składzie:
Magdalena Gabrysiak-Kędzierska – redaktor naczelna Gazety Powiatowej
Krzysztof Grodek – marketing, Gazeta Powiatowa
Katarzyna Leszczyńska –  kierownik projektu, Gazeta Powiatowa

§2
Czas trwania, etapy, wręczenie nagród

1. Czas trwania Plebiscytu: 15.01.2013 – 16.04.2013 r.
2. I etap: 15.01.2013 -  8.03. 2013.

2.1.  Prezentacja Kandydatów na łamach Gazety Powiatowej (wydania: 15, 22, 29.01; 5,12,19,26.02; 5.03) oraz 
głosowanie.  
2.2.  Ogłoszenie  wyników  I  etapu  nastąpi  12  marca  na  łamach  Gazety  Powiatowej  oraz  na  stronie 
www.gazetapowiatowa.pl.

3. II etap: 12.03.2013 – 2.04.2013.
3.1.   Prezentacja sylwetek sołtysów, którzy przeszli do II etapu i głosowanie finałowe. 
3.2.  Ogłoszenie  wyników  II  etapu  nastąpi  16  kwietnia  na  łamach  Gazety  Powiatowej  oraz  na  stronie 
www.gazetapowiatowa.pl. 

4. Liczenia głosów dokona Kapituła. 
5. Finał i wręczenie nagród.

5.1.  Wręczenie  nagród  nastąpi  we  wrześniu  2013  roku  podczas  Festiwalu  Aktywności  Społecznej
i  Kulturalnej  Sołectw,  którego  organizatorem  jest  jest  Związek  Stowarzyszeń  „Partnerstwo  Zalewu 
Zegrzyńskiego”. Szczegółowe informacje (data, miejsce) zostaną podane po zakończeniu II etapu plebiscytu na 
łamach Gazety Powiatowej oraz na www.gazetapowiatowa.pl.

§3
Zasady uczestnictwa, głosowanie

1. Uczestnicy głosują za pomocą kuponów plebiscytowych drukowanych w Gazecie Powiatowej, przy zachowaniu 
reguły „jeden kupon – trzy głosy” oraz za pomocą wiadomości SMS przy zachowaniu reguły „jeden SMS – 
jeden głos”. Kupony nie mogą być kopiowane oraz zwielokrotniane jakąkolwiek metodą.  

2. Złożone kupony noszące ślady kopiowania będą nieważne.



3. Kupony plebiscytowe publikowane będą w Gazecie Powiatowej od 15 stycznia do 2 kwietnia 2012 r. 
4. Lista Kandydatów wraz z  numerami do głosowania zostanie opublikowana 15 stycznia 2013 r.  na łamach  

Gazety Powiatowej oraz na www. gazetapowiatowa.pl. 
5. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos:

a) oddany SMS-em w terminie: 
I etap: od 15 stycznia do 8 marca 2013 r. do godziny 24.00.
II etap: od 12 marca do 2 kwietnia 2013 r. do godz. 24.00.
b) złożony na oryginalnym, wyciętym z Gazety Powiatowej kuponie przesłanym (decyduje data stempla 
pocztowego) lub dostarczonym do siedziby Organizatora na adres: ul. ks. płk Jana Mrugacza 1 C, 05-120 
Legionowo, w terminie: 
I etap: od 15 stycznia do 8 marca 2013 r. w godz. pracy redakcji tj. od 8.00 do 16.00.
II etap: od 12 marca do 2 kwietnia 2013 r. w godz. pracy redakcji tj. od 8.00 do 16.00.

6. Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminów nie będą brane pod uwagę.
7. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,23 zł z VAT. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie 

z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Plebiscycie.
8. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów i kuponów.
9. Głosy  są  przyjmowane  i  rejestrowane  przez  automatyczny  system  zgłoszeń,  który  określa  czas  odbioru 

Wiadomości SMS, mierzony według zegara Gazety Powiatowej.
10. Wysłanie  SMS-a  bądź  przesłanie  kuponu  jest  jednoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia  o  zapoznaniu  się

z regulaminem i z wyrażeniem zgody na udział w Plebiscycie na zasadach w nim określonych. 

§4
Nagrody dla Zwycięzców i Uczestników

1. Zwycięzcom Plebiscytu zostaną przyznane w obu kategoriach następujące tytuły i nagrody:
1.1. Zwycięzcom I etapu:

• „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Gminy  Jabłonna” Kategoria  I -  nagroda  o  wartości  750  zł 
ufundowana przez  Wójt  Gminy Jabłonna,  „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Gminy  Jabłonna” 
Kategoria II - nagroda o wartości 750 zł ufundowana przez Wójt Gminy Jabłonna.

• „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Gminy  Nieporęt” Kategoria  I  -  nagroda  o  wartości  750  zł 
ufundowana przez Wójta Gminy Nieporęt,  „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz  Gminy Nieporęt” 
Kategoria II - nagroda o wartości 750 zł ufundowana przez Wójta Gminy Nieporęt.

• „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Gminy  Serock” Kategoria  I -  nagroda  o  wartości  750  zł 
ufundowana przez  Burmistrza Miasta i Gminy Serock,  „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz  Gminy  
Serock” Kategoria II -  nagroda o  wartości  750 zł  ufundowana przez   Burmistrza  Miasta  i  Gminy 
Serock.

• „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Gminy  Wieliszew” Kategoria  I -  nagroda o  wartości  750  zł 
ufundowana przez Wójta Gminy Wieliszew,  „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz  Gminy Wieliszew” 
Kategoria II - nagroda o wartości 750 zł ufundowana przez Wójta Gminy Wieliszew.

1.2. Zwycięzcom II etapu:
• „Nasz Sołtys – Najlepszy Gospodarz Powiatu Legionowskiego” Kategoria I - nagroda o wartości 1500 

zł  ufundowana  przez  Bank  Spółdzielczy  -  Partnera  Głównego  Plebiscytu  oraz  nagroda
o wartości 1000 zł ufundowana przez Starostę Legionowskiego – Patrona Honorowego Plebiscytu, 
„Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Powiatu  Legionowskiego”  Kategoria  II  -  nagroda
o wartości 1500 zł ufundowana przez Bank Spółdzielczy - Partnera Głównego Plebiscytu oraz nagroda
o wartości 1000 zł ufundowana przez Starostę Legionowskiego – Patrona Honorowego Plebiscytu.

1.3. Poza głosowaniem:
• „Nasz  Sołtys  –  Najlepszy  Gospodarz  Najdłużej  Urzędujący  Sołtys  Powiatu  Legionowskiego” - 

nagrody dla najdłużej urzędujących sołtysów  - w sumie o wartości 1500 zł ufundowane przez Prezesa  
Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.

2. Spośród wszystkich Uczestników Plebiscytu, którzy oddali głos poprzez wysłanie SMS-a, nagrodzone zostaną 
3 osoby według następującej metody: po zakończeniu Plebiscytu wszyscy, którzy oddali głos, otrzymają SMS-a  
z pytaniem. Pierwsze 3 osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi, otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Spośród  wszystkich  Uczestników,  którzy  oddali  głosy  za  pośrednictwem  kuponów  i  podali  uzasadnienie 
swojego  wyboru,  nagrodzonych  zostanie  3  autorów  najciekawszych  uzasadnień.  Wyboru  najciekawszego 
uzasadnienia dokona Kapituła. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

4. Organizator po wyborze osób nagrodzonych niezwłocznie powiadomi o dokonanym wyborze.
5. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
6. Podatek od nagród pokrywa zdobywca nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  innego  podziału  nagród,  przyznania  dodatkowych  nagród
i wyróżnień.

§5
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 
2. Niniejszy regulamin został ogłoszony 15 stycznia 2013 r. na stronie internetowej www.gazetapowiatowa.pl.
3. Oddanie  głosu  przez  Uczestnika  Plebiscytu  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  przez  niego  oświadczenia,

iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Ewentualne spory odnoszące się do Plebiscytu są rozwiązywane przez Kapitułę Plebiscytu. Wszelkie decyzje  

Kapituły są wiążące i ostateczne.
5. Organizator ma prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 

warunków  kandydowania  i  uczestnictwa  w  Plebiscycie.  O  wszelkich  zmianach  niniejszego  regulaminu 
Organizator zobowiązuje się informować na stronie www.gazetapowiatowa.pl. 


