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Gazeta Wspólczesna przygotowuje projekt kierowany do naszych czytelników mieszkajacych na
terenach wiejskich województwa podlaskiego. Plebiscyty Rolnik Roku i Nasz Soltys maja na celu dotarcie
do aktywnych (zaangazowanych) mieszkanców wsi, rolników i soltysów.
Zwracamy sie z uprzejma prosba o poinformowanie soltysów o przedsiewzieciu oraz rozwieszenie
dolaczonych plakatów badz rozeslanie ich do soltysów, aby rozwiesili je w poszczególnych wsiach.
Prosimy Wójtów o typowanie najlepszych soltysów i rolników, aby najaktywniejsi z Panstwa
gminy mieli szanse na udzial w konkursie i docenienie ich pracy. Prezentacje dobrych praktyk
wyrózniajacych sie jednostek spowoduje budowanie pozytywnego wizerunku calej gminy.
Przedsiewziecie obejmuje dwa Plebiscyty:
1. "Rolnik Roku", w którym pragniemy przedstawic dobre praktyki w rolnictwie poprzez ukazanie sylwetek
rolników dzialajacych w poszczególnych gminach, którzy moga stanowic godne do nasladowania wzorce
osób dbajacych o wysoka kulture rolna, dobrostan zwierzat hodowlanych i srodowiska, chca dzielic sie
swoja wiedza i doswiadczeniem.
2. "Nasz Soltys", w którym proponujemy czytelnikom mozliwosc wyboru najlepszego soltysa. Dajemy
mieszkancom wsi szanse na wskazanie tych jednostek, które spelniaja oczekiwania lokalnych spolecznosci
dotyczace idealnej wspólpracy z mieszkancami oraz samorzadami.
Przez powyzsze przedsiewziecia chcemy nagrodzic najlepszych Gospodarzy i Soltysów oraz
podkreslic ich ogromne znaczenie dla wizerunku poszczególnych gmin, a zatem i calego województwa, w
którym dominuje rolnictwo. Wszyscy uczestnicy plebiscytu otrzymaja zaproszenia na gale fmalowa, która
odbedzie sie w dniu 23 czerwca 2012 r. podczas Wystawy Zwierzat Hodowlanych w Szepietowie. Najlepsi
sposród wytypowanych przez Czytelników, Wójtów, Partnerów i Patronów kandydaci zostana nagrodzeni na
uroczystej gali. Podczas wreczenia nagród wszyscy przybyli uczestnicy zostana zaproszeni na scene, gdzie
otrzymaja dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Podejmowane tematy sa naszym zdaniem dobrym sposobem na podniesienie prestizu grupy
spolecznej traktowanej w sposób marginalny przez wiekszosc duzych mediów.
Liczymy na Panstwa pomoc w poinformowaniu mieszkanców o prowadzonych przedsiewzieciach
oraz prosimy o typowanie kandydatów wyrózniajacych sie w Panstwa Gminie.
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Redaktor Naczelny

----

-

--

Rolnik Roku i Nasz Soltys - 28 marca 2012

Page l of3

Regulamin Plebiscytu Nasz Soltys 2012 i Rolnik Roku 2012 organizowanego przE
Media Regionalne Sp. z 0.0. Oddzial w Bialymstoku wydawce GAZETY
WSPÓLCZESNEJ
§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatoremplebiscytu "Gazety Wspólczesnej" Nasz Soltys i Rolnik Roku 2012, zwanym w dalszej
czesci regulaminu Plebiscytem, sa Media Regionalne Sp. z 0.0., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa(adres
korespondencji: 15-419 Bialystok, ul. sw. Mikolaja 1), wydawca "Gazety Wspólczesnej", zwane dalej
Organizatorem.
2. Organizatorponosi pelna odpowiedzialnoscza tresc i forme plebiscytu.
§2 §2 Czas trwania plebiscytu
I etap
Czas zglaszania kandydatów, druk kuponu zgloszeniowego 29 marca do 04 maja 2012 r.
II etap

Rozpoczecie glosowania i publikacja zdjec kandydatów: 17 maja do 14 czerwca 2012 r.
Zakonczenie glosowania SMS-ami - 5 czerwca 2012 r.
III etap
Na podstawie najwiekszej

ilosci

glosów SMS-owych oraz ilosci nadeslanych kuponów zostana wylonieni

wyróznieni laureaci:
5 laureatów w kategorii Rolnik Roku
5 laureatów w kategorii Nasz Soltys.
§3

Podmioty uprawnione do wziecia udzialu w Plebiscycie

1. Udzial w Plebiscycie moga brac rolnicy prowadzacy gospodarstwa rolne oraz obecnie urzedujacy so~
2. Uprawnieni do zglaszania kandydatów sa: czytelnicy Gazety Wspólczesnej, internauci, Urzedy Gmin,
Podlaski Osrodek Doradztwa Rolniczego, Stowarzyszenie Soltysów Województwa Podlaskiego, Zwiazek
Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz sami zainteresowani w okresie od 29.03 do 04.05.2012
roku wlacznie. O przyjeciu zgloszenia decyduje data jego wplyniecia do Gazety Wspólczesnej.
§4 Nagrody
Wszyscy uczestnicy Plebiscytu otrzymaja zaproszenia na finalw dniu 24 czerwca 2012 r.
Podczas finalu nastapi wreczenie pucharów oraz nagród rzeczowych laureatom Plebiscytu. Wszyscy
uczestnicy Plebiscytu otrzymaja dyplomy.
§5 Zasady zglaszania
1. Zgloszenia kandydatów do tytulów Rolnik Roku i Nasz Soltys dokonuje sie na kuponie zgloszeniowym
Zgloszenia nalezy przesylac na adres Organizatora: "Gazeta Wspólczesna", ul. sw. Mikolaja 1, 15-419
Bialystok na kuponach zgloszeniowych zamieszczanych na lamach Gazety. Wypelniony czytelnie kupon
musi byc czytelnie podpisany i zawierac numer telefonu osoby zglaszajacej w celu mozliwosci dokonanie
weryfikacji zgloszenia.
2. Dolaczone zdjecia wszystkich zgloszonych rolników opublikujemy w Gazecie Wspólczesnej oraz na
stronie internetowej portalu www.wspolczesna.pl. Format zdjec jest dowolny. Nadeslanych zdjec nie
zwracamy.
3. Zgloszenia kuponem wazne sa tylko, gdy kupon wypelniony jest czytelnie z czytelnym podpisem
kandydata i zawiera zgode na udzial w plebiscycie i publikacje zdjec. Zdjecia przeslane w formie
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AID=/20120328/ROLNIKISOLTYS... 2012-04-26

Rolnik Roku i Nasz Soltys - 28 marca 2012

Page 2 of3

elektronicznej oraz zgloszenia beda akceptowane pod warunkiem nadeslania kuponu zgloszeniowego w
formie papierowej lub elektronicznej. Brak kuponu lub zdjecia w dniu 5 czerwca 2012 do godz. 12.00 w
siedzibieorganizatoralub na skrzynce elektronicznejspowodujenieprzyjeciezgloszenia. Zdjeciaw formi
elektronicznejprosze przesylacna adres:wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl
4. Interpretacjaregulaminunalezy do koordynatoraPlebiscytui jest ostateczna.
5. Przesunieciumoga ulec terminy glosowaniaSMS-ami.
§6 Zasady glosowania
1. W Plebiscycie moze wziac udzial kazda osoba, która wysle z telefonu SMS zawierajacy kod kandydat,
na numer 72069 w zaleznosci od kategorii Plebiscytu lub wysle kupon do glosowania wyciety z Gazety
Wspólczesnej. Kupony musza byc dostarczone najpózniej 5 dnia po publikacji- decyduje data stempla
pocztowego, starsze kupony zostana odrzucone.
2. Oplata za wyslanie jednego SMS-a wynosi 2,46 zl (w tym 23% VAT). Kazda osoba moze wyslac dowc
liczbe SMS-ów z jednego telefonu, na dowolnego kandydata. Wielokrotne wysylanie SMS-a oznacza
wielokrotne aktywowanie serwisu. Jeden wyslany SMS liczony jest jako jeden glos na wskazanego
kandydata.

3. Tresc SMS-agodzacaw dobra osobistei dobre obyczajenie bedzie brana pod uwage.
4. Kazdorazowe przeslanie SMS-a o odpowiedniej tresci pod numer 72069, oznacza akceptacje niniejszE
Regulaminu.
5. Zwyciezcy nie przysluguje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniezny lub inne
przedmioty .
6. Uczestnik plebiscytu zamawia tresci marketingowe.
7. SMS-y przeslane po zakonczeniu glosowania nie zostana uznane.
§7 Informacja o plebiscycie
1. Wszelkie informacje na temat plebiscytu zamieszczone zostana na lamach Gazety Wspólczesnej oraz
stronie Organizatora, tj. www.wspolczesna.pl. Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telef,
- 857489655,

od poniedzialku do piatku, w godzinach 10.00 -13.00.

§8 Postepowanie reklamacyjne
1. Reklamacje nalezy zglaszac pisemnie, listem poleconym na adres - Media Regionalne Sp z 0.0., ul. s

Mikolaja 1, 15-419 Bialystok z dopiskiem "Rolnik Roku 2012" lub "Nasz Soltys 2012" albo poczta
elektroniczna na adres wioleta.wilinska@mediaregionalne.pl
2. Do rozstrzygania

reklamacji

powolana jest Komisja Sprawdzajaca. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3. Termin rozstrzygniecia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wplyniecia do Organizatora. O jego rezulta
skladajacy reklamacje zostanie niezwlocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegaja rozparzeniu reklamacje niezawierajace danych osoby zglaszajacej oraz opisu powstale!
problemu.
§9 Postanowienia koncowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne nieprawidlowosci w po-laczeniach
telefonicznych (w tym SMS-owych) i za przypadki wykonania polaczen przez osoby nieuprawnione.
Organizator nie bedzie weryfikowal danych wskazanych przez osobe bioraca udzial w konkursie z danyn
abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostalo polaczenie. Organizator nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za wszelkie nieprawidlowosci powstale w powyzszym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte przedmiotów stanowiacych nagrody w
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konkursie.
3. Podatek od nagród w konkursiepokrywazdobywcanagrody,zgodnie z obowiazujacymiprzepisami.
4. Deklarujacwziecie udzialuw plebiscycie,w sposób przewidzianyniniejszymregulaminem,uczestnik
wyrazazgode na postanowienianiniejszegoregulaminu,w tym na przetwarzanieswoichdanych
osobowychw celach marketingowychprzez Organizatorai zobowiazujesie do przestrzegania niniejszeg
regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim
przypadku zobowiazany jest niezwlocznie podac informacje o tych zmianach na stronie internetowej
6. Nadawca SMS-a staje sie automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.

7. Oddanie glosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze zlozeniem przez niego oswiadczenie
wyraza on zgode na postanowienia niniejszego Regulaminu
8. Uczestnik plebiscytu poprzez wyslanie SMS-a zamawia wiadomosc informacyjno-reklamowa
organizatora, sponsora plebiscytu i lub partnerów reklamowych organizatora. Wysylanie wiadomosci na
dany numer telefonu moze byc zablokowane po wyslaniu e-mailanaadresspam@m2a.pl.
wiadomosci stop +numer telefonu.

w tytule

9. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomosci SMS od Organizator
moze wyslac na numer 71466 (koszt wyslania SMS-a 1 zl netto/1 ,23 zl z VAT), wiadomosc SMS o tresci:
n.stop.
10. Akceptujac regulamin uczestnik plebiscytu wyraza zgode na wykorzystanie swoich danych osobowyc
przez Media Regionalne Sp. z 0.0. z siedziba 00-838 Warszawa ul. Prosta 51 w celach marketingowych
reklamowych produktów i uslug wlasnych spólki Media Regionalne a takze innych podmiotów, a takze nc
udostepnianie tych danych spólkom powiazanym z nia kapitalowo. Oswiadcza, ze zostal poinformowany
prawie dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich
udostepniania. Zawartosc pola nie bedzie udostepniana publicznie.
11. Akceptujac regulamin uczestnik plebiscytu wyraza zgode na przeslanie przez spólke Media Regional
tresci informacyjnych oraz tresci o charakterze informacji handlowej pochodzacych od spólki Media
Regionalne lub innych podmiotów na podany przez uczestnika adres poczty elektronicznej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takir
przypadku zobowiazany jest niezwlocznie podac informacje o tych zmianach na stronie internetowej
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Kandydat do plebiscytu "Nasz Soltys"
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Imie i nazwiskozglaszanego
kandydata:

SolectwoI adreszamieszkania
kandydata:
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kandydataI e-mailkandydata:

Imit i nazwiskoi numertelefonuosobyzglaszajacej:
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