
 
 

 
 

 
Regulamin  

głosowania przez Internet (Kupon) 
w 12. Plebiscycie  

na  
10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących  

Polski Roku 2019 
 

 
 
 

1.Postanowienia ogólne 
1.1. - 12.Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących Polski Roku 2019 jest organizowany     
         przez Polskiego Związku Sportu Niesłyszących (PZSN) z siedzibą w Lublinie. 
2.1. - W internetowym – (kuponem) głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie osoby fizyczne  
         i niepełnoletnie. 
3.1. - Celem Plebiscytu jest wyłonienie drogą głosowania 10 Najlepszych Sportowców Niesłyszących  
         Polski Roku 2019.  
4.1. - Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi w dniu organizacji Gali Mistrzów Sportu Niesłyszących  
         w dniu 07 marca 2020 r. g.12.00 w sali konferencyjnej w Instytucie Głuchoniemych  
         przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie. 
 
2.Czas trwania Plebiscyt 
1.2 -  Internetowe (kupon) głosowanie w Plebiscycie odbywa się pod adresem www.pzsn.pl i trwa  
          od 09 stycznia 2020 roku i do 09 lutego 2020 roku do godz. 23:59.  
 
3.Komisja Plebiscytowa 
1.3. -  PZSN powołał komisję plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą trzy osoby 

delegowane przez PZSN będące ich społecznymi działaczami PZSN. Decyzje podjęte przez 
Komisję Plebiscytową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

 
4.Głosowanie w Internecie – (w kuponie) 
1.4. -  Kupon, aby otrzymać możliwość oddania głosu musi dokładnie  swój adres  

domowy, adres e-mail, podając dodatkowo imię, nazwisko, miejscowość. 
2.4. -  Kupon układa własną „10” z listy „20” nominowanych.  
3.4. -  Głos jest ważny, gdy dla każdego miejsca, w polach od 1 do 10, kupon wybierze  

innego sportowca z listy „20” nominowanych. 
4.4. -  Jeden głos dostarcza wymienionym w nim sportowcom  według kolejności:  
     1. miejsce - 10 pkt.;  
     2. miejsce -   9 pkt.;  
     3. miejsce -   8 pkt.;  
     4. miejsce -   7 pkt.;  
     5. miejsce -   6 pkt.;  
     6. miejsce -   5 pkt.;  
     7. miejsce -   4 pkt.;  
     8. miejsce -   3 pkt.;  
     9. miejsce -   2 pkt.;  

10. miejsce -   1 pkt.; 
5.4. -  Jeżeli brak podania nazwiska głosowania lub fałszywy adres domowy  

fałszywy adres e-mail, to kupon będzie nieważny. 
 
5.Nagrody 
1.5. -  Dla głosujących poprzez Kupon przewidziane są nagrody w losowaniu na Galę  

Mistrzów Sportu Niesłyszących, która odbędzie się 07 marca 2020 r., godzina  
13.30 w sali konferencyjnej w Instytucie Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6  
w Warszawie. 

         Codziennie, od 09 stycznia do 09 lutego 2020, spośród uczestników głosowania  
       internetowego (Kupon), którzy oddali ważny głos. 
 



2.5. -  Lista osób nagrodzonych (imię, nazwisko, miejscowość) publikowana będzie na  
stronie www.pzsn.pl 

3.5. -  Losowania nagród dokonuje Komisja Plebiscytowa. 
4.5. -  PZSN zawiadomi nagrodzone osoby o uzyskaniu prawa do odbioru wygranej    

poprzez e-mail, podany dokładnie.  
5.5. -  Nagrodzona osoba zobowiązana jest odebrać wiadomość mailową i w ciągu 14 dni  

od momentu wysłania informacji przez PZSN potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę 
otrzymała.  

6.5. - Jeżeli odpowiedzi, 
a) o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony nagrodzonej osoby, Nagroda 

przechodzi na kolejną osobę z listy osób rezerwowych.  
b) osobom głosującym w Plebiscycie nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w 

pieniądzu.  
c) osobom głosującym w Plebiscycie nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody  

na inną Nagrodę  
d) osób głosujących w Plebiscycie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane,  

są wyłączone.  
 
6.Odbiór Nagród 
1.6. -  Nagrody zostaną przekazane nagrodzonym osobom pocztą kurierską lub na  

miejscu (w Warszawie) dla osób nagrodzonych po 07 marca nagrody zostaną  
przekazane w ciągu 14 dni od dnia podania nazwiska laureata na łamach www.pzsn.pl 

2.6. -  Nie odebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody. 
 
7.Postanowienia końcowe 
1.7. -  Regulamin wchodzi  z dniem ogłoszenia Plebiscytu.  
2.7. -  PZSN zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie i zobowiązani są  

do ich publikowania. 
3.7. -  PZSN zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:  
      a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie  

był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych w tym siły wyższej, 

      b) nie doręczenie nagrodzonej osobie nagrody spowodowane nie podaniem przez nią  
danych adresowych lub błędnym ich podaniem.  

      c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe  
4.7. -   Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie PZSN, a także na stronie 

internetowej www.pzsn.pl.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pfsn.pl/

