
REGULAMIN 7. EDYCJI KONKURSU „CZŁOWIEK ROKU TUWODZISLAW.PL 2018”

 Postanowienia ogólne

1.  Organizatorem konkursu  „Człowiek  roku  tuZory.pl  2018  (zwanym dalej  „Konkurs”)  jest  spółka
tuPolska  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Rybniku,  przy  ul.  3  Maja  30,  wpisana  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem
KRS: 0000327463, NIP: 642-30-88-117, o kapitale zakładowym w wysokości 580.000,00 zł, wydawca
portalu tuZory.pl.

2.  Regulamin  Konkursu  (zwany  dalej  także  „Regulaminem”)  jest  wiążący  dla  Organizatora  oraz
uczestników  Konkursu,  reguluje  zasady  i  warunki  uczestnictwa  w  Konkursie,  prawa  i  obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3.  Poza  postanowieniami  zawartymi  w  Regulaminie,  moc  obowiązującą  przyznaje  się  także
komunikatom i  informacjom w sprawie Konkursu,  pochodzącym od Organizatora i  ogłaszanym w
portalu www.tuZory.pl.

4. W ramach Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda – Nagroda Człowieka Roku tuZory.pl (dalej
zwana: „Nagrodą”).

 Zgłoszenia do Konkursu

5.  Kandydatów  do  Konkursu  zgłaszać  mogą  mieszkańcy  Żor  lub  instytucje  działające  na  terenie
miasta. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy redakcja@tuzory.pl do dnia 4 lutego 2019 roku
do godz. 24:00.

6.  Zgłoszony  kandydat  winien  w  ocenie  zgłaszającego  swą  postawą,  działalnością,  osiągnięciami
zasługiwać na miano Człowieka Roku tuZory.pl.

7. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek z Żorami, bez
względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Ogłoszenie listy nominowanych

8.  Kandydatów do Konkursu wybiera i nominuje Redakcja Portalu tuZory.pl.

9.  Lista  nominowanych  do  otrzymania  Nagrody  będzie  prezentowana  publicznie  na  stronie
internetowej Organizatora zamieszczonej w sieci Internet pod domeną www.tuZory.pl/czlowiekroku.

http://www.tuzory.pl/czlowiekroku
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10.  Każdy  jest  uprawniony  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  od  daty  opublikowania  listy
nominowanych, za pośrednictwem adresu e – mail redakcja@tuzory.pl, swoich uwag dotyczących
nominowanych, przy czym uwagi dotyczące nominowanych nie mogą mieć charakteru pomówień,
być społecznie niewłaściwymi czy nagannymi moralnie. Zgłaszający uwagi ponosi odpowiedzialność
za naruszenie dóbr osobistych nominowanych kandydatów.

Procedura wyłonienia laureatów

11.  Lauerata  Konkursu  wybierają  czytelnicy  portalu  tuZory.pl  w  głosowaniu  internetowym.  

12. Kryterium decydującym o uzyskaniu statusu Laureata stanowi ilość oddanych przez Internautów
głosów na poszczególnych nominowanych kandydatów.

13.  Każdy  z  zarejestrowanych  w  portalu  tuzory.pl  użytkowników  może  oddać  1  (jeden)  głos  w
Konkursie  za  pomocą sondy zamieszczonej  w w/w portalu.  Zabronione jest  podejmowanie  przez
Internautów jakichkolwiek czynności zmierzających do sfałszowania wyników faktycznie uzyskanych
głosów -  na  zasadach opisanych Regulaminem -  przez nominowanych kandydatów w głosowaniu
Internautów. 

14. Głosowanie Internautów odbywa się w okresie od dnia 8 lutego 2019 roku od godz. 12.00 do dnia
22 lutego 2019 roku do godz. 12.00.

15. Laureatem Nagrody zostaje ten nominowany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

Nagrody

16. Laureat Konkursu otrzyma tytuł Człowieka Roku tuZory.pl oraz certyfikat Nagrody.

Ogłoszenie Laureatów

17. Ogłoszenie Laureata nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej wiadomości na
stronie internetowej w sieci Internet pod domeną  www.tuZory.pl/czlowiekroku .

Postanowienia końcowe

18. Pełna treść niniejszego regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej zamieszczonej
w sieci Internet pod domeną www.tuZory.pl/czlowiekroku oraz w siedzibie Organizatora.

19. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora
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