
Głosowanie na najlepszą Imprezę Biegową  RUNKING'u 2019

§ 1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki głosowania 
internetowego w Plebiscycie na Najlepszą Imprezę Biegową 
Roku (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Sportowiec.info, który prowadzi RUNking (klasyfikację 
biegaczy).

3. Osoba biorąca udział w głosowaniu (zwana dalej "Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie
wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Celem Plebiscytu jest wyłonienie  najlepszej imprezy  biegowej zaliczanej do RUNking'u.

5. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego. O wyniku zdecyduje 
tylko i wyłącznie głosowanie internetowe, które trwać 
będzie od 2 września 2019 roku do 31 października 2019 roku
 
6. Głosowanie odbywać się będzie na stronie sportowiec.info. Ogłoszenie wyników głosowania 
odbędzie się podczas uroczystej II Gali Biegaczy 2019.

§ 2 Zasady przeprowadzenia Plebiscytu
1. Plebiscyt składa się z jednego etapu. Głosujący wybiera jeden bieg z poniższej listy i oddaje głos 
podając swój adres e-mail:

2 Czas trwania Plebiscytu
1. Głosowanie rozpocznie się 02.09.2019 i potrwa do 31.10.2019
2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, której termin i miejsce podamy w 
późniejszym terminie.

§ 3 Zasady głosowaniaw Plebiscycie:
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie osoby, które spełniają następujące 
warunki:
a. w dniach trwania głosowania oddadzą ważny głos wypełniając prawidłowo formularz 
głosowania.
b. w formularzu do głosowania podadzą swój e-mail.
c. zaakceptują regulamin
2. Uczestnik może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz. W przypadku, gdy dana osoba 
wypełni formularz kilkakrotnie, będzie brane pod uwagę 
tylko pierwsze głosowanie.

§ 4. Komisja
1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Komitet Organizacyjny 
Plebiscytu, w którego skład wchodzą osoby powołane przez 
Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Tytuł:
a. Impreza Roku 2019, otrzymają organizatorzy biegu, którzy zdobędą największą liczbę głosów w 
głosowaniu internetowym.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek 
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej 
staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w 
przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o 
charakterze siły wyższej,
b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane,
c. przerwy w funkcjonowaniu ekranu głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub 
niezależnych od Organizatora,

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych 
lub z innej ważnej przyczyny.
3. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie 
www.sportowiec.info
4. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym, Komitet Organizacyjny Plebiscytu 
ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.

§ 6 KONTAKT Z ORGANIZATOREM I REKLAMACJE
Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Plebiscytu możliwy jest za pośrednictwem 
następującego adresu poczty elektronicznej: 
artur@sportowiec.info.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Aktualna treść niniejszego regulaminu publikowana jest w serwisie www.sportowiec.info


