Regulamin plebiscytu „Dumni z Zielonej”
wyłonienie laureatów i przyznanie nagród głosującym mieszkańcom

§ 1 Organizator plebiscytu
Organizatorem plebiscytu „Dumni z Zielonej.pl”, zwanego dalej „Plebiscytem” jest
fundacja Soundcore zwana dalej „Organizatorem”. Plebiscyt adresowany jest do
mieszkańców Zielonej Góry, zwanych dalej “Mieszkańcami”.

§ 2 Cel i tematyka plebiscytu
Celem plebiscytu jest wyłonienie miejsc, wydarzeń i osób, z których mieszkańcy czują się
najbardziej dumni. Głosowanie przebiegać będzie w kategoriach: sport-kluby, sportludzie, firmy, miejsca, kultura, najważniejsze wydarzenia, komunikacja, przyroda oraz
ludzie i stowarzyszenia.

§ 3 Uczestnicy plebiscytu
Plebiscyt adresowany jest do wszystkich mieszkańców Zielonej Góry zainteresowanych
głosowaniem w plebiscycie spośród nominowanych przez organizatorach miejsc,
wydarzeń i osób, w poszczególnych kategoriach.

Za uczestników plebiscytu uznaje się podmioty nominowane w każdej z kategorii, oraz
głosujących w plebiscycie mieszkańców Zielonej Góry, którzy mają szansę na wygranie
jednej z nagród przygotowanych przez Organizatora.

§ 4 Ocena laureatów plebiscytu i przyznanie nagród za głosowanie
Nominowani - wybór laureatów plebiscytu “Dumni z Zielonej”:
1. Lista nominowanych w plebiscycie została ogłoszona przez organizatora na
stronie internetowej: www.dumnizzielonej.pl.
2. Wybór laureatów plebiscytu polegać będzie na wyłonieniu miejsca, wydarzenia
lub osoby, która w każdej z kategorii ankiety uzyskała największa liczbę głosów
mieszkańców.

3. Zwycięzca w swojej kategorii otrzyma tytuł: ,,Dumy Zielonej Góry”.
4. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w głosowaniu oddając po jednym głosie w
każdej z kategorii plebiscytu.
5. Aby głos w plebiscycie został uznany za ważny, po zagłosowaniu w każdej z
kategorii mieszkańcy muszą podać i zatwierdzić swój prawdziwy adres e-mail.
6. Głosowanie w plebiscycie trwa do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23.59.59.

Mieszkańcy - wybór osób, które zostaną nagrodzone za oddanie głosów w plebiscycie:
1. Aby wygrać jedną z nagród wybranych i zaprezentowanych przez organizatora na
stronie dumnizzielonej.pl należy oddać 1 głos w każdej z kategorii i podać swój
adres e-mail.
2. Spośród mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu organizator,
reprezentowany przez komisję plebiscytową, rozlosuje unikalne nagrody.
3. Nagrody przydzielane będą według kolejności opublikowania na stronie
dumnizzielonej.pl tj. pierwsza wylosowana osoba otrzyma nagrodę oznaczoną na
stronie numerem “1”, druga numerem “2” itd.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wykorzystania wizerunku
mieszkańców, którzy zostaną nagrodzeni jedną z nagród. Zostanie on
wykorzystany na stronach www i w mediach społecznościowych prowadzonych
przez Ruch Miejski Dumni z Zielonej.pl

§ 5 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest fundacja Soundcore
2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu wyłonienia zwycięzców
Plebiscytu, opublikowania wyników na osi czasu DUMNI Z ZIELONEJ.PL w portalu
społecznościowym Facebook, skontaktowania się celem ustalenia szczegółów
odbioru nagrody oraz przekazania jej zwycięzcy.
3. Odbiorcą danych osobowych uczestnika będą pracownicy Administratora Danych
w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
4. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do czasu zakończenia Plebiscytu
oraz procesu przekazania nagród.

5. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zaprzestania przetwarzania i
żądania usunięcia danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz niezbędny do
realizacji przyznania i wydania nagrody.

§ 6 Zasady opodatkowania
1. Przychód uzyskany z tytułu nagrody określonej w § 4 Regulaminu uzyskanej w
ramach Plebiscytu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10%
wartości nagrody, zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
2. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej dumnizzielonej.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Plebiscyt nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o
grach hazardowych (Dz. U. 2018r. poz 160, z późn. zm.). Uczestnictwo nie jest
uzależnione od nabycia czegokolwiek, a formularz głosowania udostępniony jest
publicznie. Organizator nie urządza loterii, w której oferuje wygrane tytułem
skorzystania przez Uczestnika z formularza głosowania, ani nie oferuje
wynagrodzenia za dane umieszczone przez Uczestnika w formularzu. Wynik
Plebiscytu, ewentualne nabycie prawa do nagrody na żadnym etapie nie zależy
od przypadku.
4. Głosowanie w Plebiscycie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

Zielona Góra, 10 sierpnia 2018 roku

