IV Plebiscyt „NAGRODY ASów 2016” im. Ryszarda Mielczarka
REGULAMIN
I ORGANIZATOR
Organizatorem Plebiscytu „NAGRODY ASów” zwany dalej konkursem, jest portal AktywujSiebie.pl .
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II CEL KONKURSU
Popularyzacja zdrowego trybu życia, rekreacji i aktywności fizycznej. Integracja i wspieranie lokalnego
środowiska sportowo-rekreacyjnego.

III ETAPY KONKURSU
Etap I
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w poszczególnych kategoriach do godziny 18:00 dnia 29.02.2016 roku.
Etap II
Głosowanie na kandydatów w poszczególnych kategoriach od godziny 18:00 dnia 1.03.2016 roku do godziny
18:00 dnia 14.03.2016 roku.
Etap III
Ogłoszenia wyników plebiscytu w dniu 15.03.2016 roku po godzinie 18:00.

IV ZGŁOSZENIA KANDYDATUR
Kandydatury w poszczególnych kategoriach może zgłosić każda osoba fizyczna do godziny 18:00 dnia
29 lutego 2016 roku (poniedziałek). Zgłoszenia można zgłaszać za pomocą FORMULARZA
ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na portalu AktywujSiebie.pl w zakładce: /Plebiscyt 2016/ lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres: konkurs@AktywujSiebie.pl .
Organizator nie ogranicza liczby zgłoszeń kandydatur w poszczególnych kategoriach konkursu. Udział
wezmą wszystkie zgłoszenia, ale Organizator zachowuje prawo do niedopuszczenia kandydatury do
konkursu bez podania uzasadnienia.
Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:
- pełną nazwę zgłaszanej kandydatury (wydarzenia/miejsca/innego podmiotu),
- podstawowe dane dotyczące kandydatury (datę, miejsce wydarzenia/ ilość uczestników/itp.)
- zaleca się dołączyć krótkie uzasadnienie wyboru.
Liczba zgłoszeń dotycząca jednej i tej samej kandydatury nie ma wpływu na końcowy wynik głosowania w
konkursie.

V KATEGORIE KONKURSOWE
Plebiscyt „NAGRODY ASów 2016” przeprowadzony jest w 4 kategoriach konkursowych:
 Impreza sportowo-rekreacyjna
 Wydarzenie cykliczne
 Aktywne rozgrywki
 Aktywność dla dzieci
oraz
 Nagroda Rysia (pozakonkursowa)
 AS roku 2015 (pozakonkursowa)
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VI CHARAKTERYSTYKA KATEGORII KONKURSOWYCH
Kategorie konkursowe dotyczą podmiotów z obszaru Szczecina i najbliższej okolicy.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydatury podejmuje Organizator.
 Impreza sportowo-rekreacyjna
Dotyczy imprezy, która miała miejsce jednorazowo w roku 2015. Impreza powinna być ogólnodostępna dla
uczestników, posiadać charakter amatorski oraz promować aktywność fizyczną.
Przykład: weekendowy turniej, jednodniowy wyścig, kilkudniowe zawody, itp.
 Wydarzenie cykliczne
Dotyczy wydarzenia, które odbywało się cyklicznie w roku 2015. Wydarzenie powinno być ogólnodostępne
dla uczestników, posiadać charakter amatorski oraz promować aktywność fizyczną.
Przykład: wspólne treningi zaprzyjaźnionych osób, cotygodniowe spotkania grup zawiązanych, itp.
 Aktywne rozgrywki
Dotyczy rozgrywek/zawodów, które odbywały się cyklicznie w roku 2015. Powinny być ogólnodostępne dla
uczestników, posiadać charakter amatorski oraz promować aktywność fizyczną.
Przykład: liga amatorska, grand prix, itp.
 Aktywność dla dzieci
Dotyczy imprez/zajęć organizowanych jednorazowo lub cyklicznie, która miała miejsce w roku 2015.
Impreza powinna być ogólnodostępna dla dzieci oraz promować aktywność fizyczną.
 Nagroda Rysia (pozakonkursowa)
Dotyczy osobowości w szczecińskim sporcie. Wyróżnienie personalne dla osoby charakteryzującej się
wieloletnim, bezinteresownym zaangażowaniem w lokalny sport, lubianej i cieszącej się ogólnym
szacunkiem środowiska sportowo-rekreacyjnego. Wzorem odpowiedniego kandydata jest osoba Patrona
Plebiscytu – Ryszarda Mielczarka.
Wyboru Laureata dokonuje Organizator, ale przyjmuje propozycje kandydatów.
 Nagroda ASa roku (pozakonkursowa)
Dotyczy osobowości roku w szczecińskim sporcie. Wyróżnienie personalne dla osoby postrzeganej jako
objawienie w środowisku sportowo-rekreacyjnym. Zaangażowanej w lokalny sport, rekreację, lubianej i
cieszącej się ogólnym szacunkiem środowiska sportowo-rekreacyjnego.
Wyboru Laureata dokonuje Organizator, ale przyjmuje propozycje kandydatów.

VII GŁOSOWANIE
1. Głosowanie na kandydatów trwać będzie od godziny 18:00 dnia 1.03.2016 roku (wtorek) do godziny
18:00 dnia 14.03.2016 roku (poniedziałek).
2. Głosy można oddać na portalu AktywujSiebie.pl w zakładce: /Plebiscyt 2016/ za pomocą FORMULARZA
DO GŁOSOWANIA.
3. Jedna osoba może wypełnić FORMULARZ DO GŁOSOWANIA raz dziennie - weryfikacja następuje za
pomocą podanego adresu poczty elektronicznej (e-mail). Drugi i każdy kolejny głos oddany w danym dniu podpisany za pomocą tego samego adresu e-mail - nie będzie brany pod uwagę przy podliczaniu wyników
końcowych głosowania w Plebiscycie.
4. Głos można oddać tylko na jednego z nominowanych w poszczególnej kategorii, przy czym FORMULARZ
może zawierać głosy na nominowanych w jednej lub więcej kategorii.
5. Głosy może oddać każda osoba fizyczna, bez ograniczeń dotyczących miejsca stałego zamieszkania
i wieku głosującego.
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VIII WYNIKI GŁOSOWANIA
Ostatecznie wyniki zostaną opublikowane na portalu AktywujSiebie.pl po godzinie 18:00 dnia 15.03.2016
roku (wtorek), jednak nie później niż do godziny 20:00 tego dnia.

IX NAGRODY DLA GŁOSUJĄCYCH
Organizator dokona wszelkich starań, aby zapewnić nagrody dla osób oddających głosy w Plebiscycie.
Nagrody zostaną rozlosowane bezpośrednio po zakończeniu głosowania tj. po 15.03.2016 roku, a wyniki
podana zostaną na portalu AktywujSiebie.pl.
1. Udział w losowaniu weźmie każda osoba, która odda przynajmniej jeden głos w całym konkursie.
2. Ilość oddanych głosów nie jest brana po uwagę przy losowaniu nagród. Jedna osoba (adres e-mail) może
posiadać tylko jeden los w puli losów, podczas przeprowadzania losowania nagród.
3. Na losach umieszczone zostaną adresy e-mail osób, oddających głosy w konkursie, które głosujący wpisali
przy wypełnianiu formularza do głosowania.
4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami losowania za pomocą podanego adresu e-mail, celem
przekazania nagrody.
5. Brak odpowiedzi na wiadomość Organizatora drogą elektroniczną odnośnie nagród lub nie zgłoszenie się
po odbiór – skutkuje utratą nagrody.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu „NAGRODY ASów 2016”,
wyżej zwanym konkursem.
2. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane w przeciągu 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników końcowych głosowania (13.03.2016 roku), wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej,
skierowanej na adres poczty elektronicznej Organizatora (biuro@AktywujSiebie.pl).
4. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane
przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
5. Wszelkie spory dotyczące Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu.
6. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, po wcześniejszej
konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi, których te zmiany dotyczą. Pod warunkiem, iż nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie.

Kontakt z Organizatorem:
biuro@AktywujSiebie.pl
tel. 794 063 053
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