REGULAMIN PLEBISCYTU MISS I MISTER STUDNIÓWKI „CZASU CHOJNIC” 2018.
1. Organizatorem plebiscytu jest Magraf s.c. Lidia Grzmiel, Maciej Grzmiel z siedzibą Bydgoszczy
ul. Dolina 57 85-212 Bydgoszcz, będąca wydawcą „Czasu Chojnic”.
2. Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym.
3. Zgłaszając udział w Plebiscycie, kandydatki i kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych.
4. W Plebiscycie biorą udział uczestnicy, którzy zgłoszą się w odpowiednim terminie do redakcji
„Czasu Chojnic”.
5. Plebiscyt trwa od 9 listopada do 13 grudnia 2017 roku. Akcja promocyjna związana z
plebiscytem trwa do 28 grudnia 2017 roku.
6. Zakończenie Plebiscytu i wręczenie nagród nastąpi 16 grudnia w restauracji Frisk w Chojnicach.
Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w „Czasie Chojnic” 21 grudnia 2017 roku.
7. Kandydatki i kandydaci biorący udział w Plebiscycie muszą być pełnoletni. Muszą być
uczennicami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego i uczęszczać do klas,
które w 2018 roku będą obchodzić studniówkę. Do udziału w Plebiscycie wyznacza ich dyrektor
szkoły, do której chodzą (według ustalonych przez siebie reguł). Uczestnicy wyrażają zgodę na
używanie ich wizerunku na potrzeby Plebiscytu. Kandydatki i kandydaci zgadzają się dotrzeć w
miejsce wskazane przez organizatora jako miejsce sesji fotograficznej. Zdjęcia z tej sesji wykonane
przez reportera „Czasu Chojnic” zostaną wykorzystane w Plebiscycie. Będą publikowane w „Czasie
Chojnic”, na stronie www.czas.tygodnik.pl i na profilu gazety na Facebooku. Uczestnicy biorąc
udział w Plebiscycie, zgadzają się na wyżej wymienione publikacje.
8. Głosowanie odbywa się poprzez kupony, które w czasie trwania Plebiscytu będą ukazywały
się na łamach „Czasu Chojnic” oraz poprzez SMS-y. Termin przyjmowania kuponów z gazety
znajduje się każdorazowo na kuponach, głosowanie poprzez SMS-y odbywa się od godziny
0.00 9 listopada 2017 roku do godziny 23.59 13 grudnia 2017 roku. Jeden głos SMS-owy liczy się
jako jeden punkt, kupon z gazety jako dwa punkty. Zwyciężą osoby, które zbiorą największą ilość
punktów.
9. Głosujący w konkursie może wypełnić i dostarczyć dowolną ilość kuponów drukowanych
w „Czasie Chojnic” oraz wysłać dowolną ilość SMS-ów.
10. Kupony należy dostarczać osobiście lub pocztą do siedziby „Czasu Chojnic”. Koszt jednej
wiadomości SMS to 1 zł + VAT. SMS-y wysyłamy na numer 71601. W treści kuponu należy wpisać
imię i nazwisko kandydatki lub kandydata, w treści SMS-a prefiks CCK. Lub CCM., a za nim
numer przypisany uczestnikowi. Informacje o sposobie głosowania znajdują się w gazecie oraz w
specjalnej zakładce na stronie www.czas.tygodnik.pl.
11. W kategorii kobiet wygrywa kandydatka, która zdobędzie najwięcej zsumowanych głosów z
kuponów i SMS-ów. Kolejne miejsca zajmą kandydatki z odpowiednio mniejszą ilością głosów. W
kategorii mężczyzn wygrywa kandydat, który zdobędzie najwięcej zsumowanych głosów z
kuponów i SMS-ów. Kolejne miejsca zajmą kandydaci z odpowiednio mniejszą ilością głosów.
12. Nagrody.
Organizator przewiduje trzy podwójne nagrody główne: dla kandydata i kandydatki, którzy zdobędą

największą ilość głosów, dla klas do których chodzą zwycięzcy plebiscytu, dla szkół w których uczą
się zwycięzcy plebiscytu.

Pierwsza nagroda główna to:
Kandydatki, które otrzymają najwięcej głosów wygrają:
I miejsce: bon towarowy (wartość 300 zł brutto), karnet na wykonanie makijażu (wartość 100 zł
bon podarunkowy do stomatologa (wartość 400 zł brutto), nagroda pieniężna w wysokości 89 zł
II miejsce:bon towarowy (wartość 200 zł brutto), karnet na wykonanie makijażu (wartość 100 zł)
III miejsce: bon towarowy (wartość 100 zł brutto), karnet na wykonanie makijażu (wartość 100 zł)
Kandydaci, którzy otrzymają najwięcej głosów wygrają:
I miejsce:bon towarowy (wartość 500 zł brutto), bon podarunkowy do stomatologa (wartość 400 zł
brutto), nagroda pieniężna w wysokości 100 zł
II miejsce:bon towarowy (wartość 300 zł brutto).
III miejsce: bon towarowy (wartość 200 zł brutto).
Drugą główną nagrodą są poprawiny studniówki o wartości 800 złotych dla każdej klasy. Wygrają
je klasy, do których chodzą zwyciężczyni i zwycięzca Plebiscytu. Poprawiny odbędą się miesiąc po
zabawie studniówkowej tej klasy w klubie Frisk. W skład poprawin wchodzą przekąski oraz
otwarty rachunek przy barze do wartości 800 złotych.
Trzecią główną nagrodą jest nagroda pieniężna o wartości 1000 zł brutto dla każdej szkoły. Wygrają
je szkoły, do której chodzą zwycięzcy Plebiscytu.
Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany
nagrody na inną nagrodę.
Nagrody w niniejszym konkursie są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że przed wydaniem
nagród, o których mowa w podpunktach a,b,c,g, nagroda pieniężna jest potrącana przez
Organizatora i przeznaczona na zapłatę podatku.
13. Regulamin jest dostępny w trakcie trwania plebiscytu w siedzibie organizatora. Udział w
plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za 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.
Organizator zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad
plebiscytu.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma prawo powszechnie
obowiązujące.

